
 
 
 
Комисија за јавну набавку мале вредности 
„Сервисирање и поправка „Iveco“ возила у гарантном року“, ЈНМВ-25У/17 
Број: 8219 
Дана: 08.06.2017. година 
 
Предмет: Обавештење о измени Конкурсне документације  
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену Конкурсне документације за 
јавну набавку услуга: „Сервисирање и поправка „Iveco“ возила у гарантном року“, 
редни број набавке ЈНМВ-25У/17 објављене на Порталу јавних набавки дана 
30.05.2017. године. 
 
Измена се врши због неусаглашености у Обрасцима из Конкурсне документације 
рокова и места извршења предметних услуга, као и због неусаглашености рока важења 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
 
Измена је извршена: 
1. У Техничком опису предметних услуга, и то: 
- у тачкама 6. и 7. које се односе на рок и место вршења услуге. 
- брисана је тачка 9. због понављања навода из тачке 5.  
 
2. у Упутству понуђачима какао да сачине понуду: 
- у тачки 10.3. и 10.5. усклађени су рокови и место вршења услуга са захтевима из 
Техничког описа 
-у тачки 17. измењени су додатни критеријуми за доделу уговора који се примењују у 
случају понуда са истим најнижим ценама. 
 
3. У Комерцијалним елементима Обрасца понуде усаглашени су рокови и место 
вршења предметних услуга.  
 
4. У Моделу уговора измене су извршене у члану 2. који се односи на рок и место 
вршења предметних услуга. Измене су извршене и у члану 4.  
 
5. У Изјави о достављању гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и 
Моделу меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року, тако што је 
рок важења гаранције усклађен са захтевима Наручиоца из тачке 12.2. Упутства 
понуђачима и члана 8. Модела уговора. 
 
Због извршене допуне Конкурсне документације Наручилац је продужио рок за 
подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 13.06.2017. године до 09.00 
часова. Измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

Понуђачи су дужни да понуду поднесу на Обрасцима из измењене Конкурсне 
документације бр. 7562/2.  
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