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Деловодни број: 39-0008/ЈН/19       
Датум: 21.10.2019 
 
ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ бр. 11/2019, ОПРЕМА И 
АЛАТИ, ПАРТИЈА БР. 2: ЧЕКИЋ ЗА ИСТИСКИВАЊЕ ЗЕМЉЕ СА КОМПРЕСОРОМ И 
ПАРТИЈА БР. 3: АГРЕГАТ, објављене 15.10.2019. године на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације која је објављена 15.10.2019. године на Порталу јавних набавки, чији су 
предмет добра: опрема и алати – чекић за истискивање земље са компресором и агрегат, 
број јавне набавке мале вредности: 11/2019, партије бр. 2 и бр. 3.  
 
Конкурсна документација предметне јавне набавке се мења на следећи начин:  
 
1. На страни 9/48 конкурсне документације комисија за јавну набавку врши измену, а 

према следећем:  
Брише се додатни услов: 

„За партију бр. 3: агрегат: понуђач треба да има званични сервис произвођача  
највише до 50 (педесет) километара, рачунајући од седишта наручиоца 
(Железничка 22, 24410, Хоргош).“ 

и сада гласи: 
За партију бр. 3: агрегат: не захтева се испуњавање додадног услова. 
 

2. На странама 7/48, 17/48, 32/48 45/48 конкурсне документације комисија за јавну 
набавку врши измену рока испоруке агрегата (партија бр. 3), а према следећем:  

„Рок и начин испоруке: максимално 3 (три) дана, на адресу седишта наручиоца: 
Железничка 22, 24410, Хоргош. Испорука искључиво радним данима (понедељак – 
петак) од 07,00 – 13,00 часова. Трошкови испоруке добара падају на терет 
понуђача.“ 

и сада гласи: 
Рок и начин испоруке: максимално 7 (седам) радних дана, на адресу седишта 
наручиоца: Железничка 22, 24410, Хоргош. Испорука искључиво радним данима 
(понедељак – петак) од 07,00 – 13,00 часова. Трошкови испоруке добара падају на 
терет понуђача.  

За исправну понуду понуђачи треба да попуне образац бр. 5 са стране бр. 2 ове 
измене, уместо обрасца бр. 5 са стране 32/45. 

 
3. На странама 3/48 и 14/48 конкурсне документације мења се рок за подношење понуда, 

тако да је нови рок за подношење понуда 29.10.2019. године до 11,00 сати, а 
отварање подуда ће се обавити дана 29.10.2019 у 12,00 сати. 

 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
Ова измена представља саставни део конкурсне документације.  

 
КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. 11/2019, 
ПАРТИЈА БР. 2 И ПАРТИЈА БР. 3   



ЈНМВ бр. 11/2019 – Опрема и алати 
Партија бр. 2: чекић за истискивање земље са компресором 

Партија бр. 3: агрегат 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА: добра – Опрема и алати – партија бр. 3: агрегат –ЈНМВ 
бр. 11/2019. 
 
Укупна цeна бeз ПДВ 
 

 
 

 
Укупна цeна са ПДВ 
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 

до 45 (четрдесетипет) дана од дана 
пријема исправног рачуна за 

испоручену робу, на текући рачун 
 
Рок важeња понудe (нe краћи од 30 дана) 
 

 

 
Рок испорукe (нe дужи од 7 радних дана) 
 

 

 
Мeсто и начин испорукe 
 

магацин наручиоца, 
Железничка 22, 
24410, Хоргош 

 
Гарантни период/рок за рекламацију 
(минимум 24 месеци) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

     М. П.  
__________________________           __________________________ 
 
 
Напомeнe: образац понудe понуђач мора да попуни, овeри пeчатом и потпишe, 
чимe потврђујe да су тачни подаци који су у обрасцу понудe навeдeни. Уколико 
понуђачи подносe зајeдничку понуду, група понуђача можe да сe опрeдeли да 
образац понудe потписују и пeчатом овeравају сви понуђачи из групe понуђача 
или група понуђача можe да одрeди јeдног понуђача из групe који ћe попунити, 
потписати и пeчатом овeрити образац понудe. 
Уколико јe прeдмeт јавнe набавкe обликован у вишe партија, понуђачи ћe 
попуњавати образац понудe за сваку партију посeбно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


