
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/152
Датум: 21.03.2019. године

Предмет: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке добара
број ДУ-ЈНД-2/19-животне намирнице, прехрамбени производи и роба широке
потрошње

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12,
14/15 и 68/15) и датим I Појашњењем конкурсне документације, врши се измена тачке 4.,
V Поглавља Конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине
понуду“ која након измене гласи:
„4. НАЧИН, МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА И ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореним ковертама или кутијама за сваку партију посебно,
на адресу: „Дом ученика средњих школа“, Београд, ул. Радоја Домановића 27, са
назнаком „Понуда за јавну набавку добара број ДУ-ЈНД-2/19, партија бр. ____
(уписује се број партије за коју се подноси понуда) – не отварати”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих представника понуђача у
заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, обележити време пријема и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно Наручулац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему Наручилац ће навести датум и време пријема понуде.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 10:00
часова последњег дана рока за подношење понуда наведеним у јавном Позиву за
подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки.
Отварање понуда обавиће се након истицања рока за подношење понуда у 10:30
часова, како је наведено у jавном Позиву за подношење понуда, у просторијама
наручиоца у Београду, ул. Радоја Домановића бр. 27, канцеларија 12 – јавне набавке.
У случају измена и допуна конкурсне документације, на основу члана 63.ЗЈН,
одредиће се нови рок за подношење и отварање понуда о чему ће се на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца, благовремено објавити Обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу
учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да службенику за јавне набавке уручи оригинални
примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда.
Писано овлашћење мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано
од стране одговорног лица понуђача. У супротном представник понуђача ће се
третирати као посматрач.“
Остала садржина конкурсне документације остаје непромењена.

Након извршене измене конкурсне документације, сходно члану 63.Закона о јавним
набавкама, рок за подношење и отварање понуда остаје исти.

Комисија Наручиоца за јавну набавку  број ДУ-ЈНД-2/19


