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Предмет: Измена конкурсне документације у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума јавне набавке добара : Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 
 
 
 
 
Овим путем Вам достављамо измену конкурсне документације у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума јавне набавке добара: Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 (у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
 
 
Услед техничке грешке у конкурсној документацији објављеној 14.07.2020. године на страни 19. 
конкурсне документације стоји да је рок за предају понуде до 13.07. 2020. године до 10 часова а да ће се 
јавно отварање понуда одржати истог дана 13.07.2020. у 12 часова, а у сладу са одредбама ЗЈН  
позивом за подношење понуда треба да стоји  рок за предају понуде је 13.08.2020. до 10 часова а да 
ће се јавно отварање одржати истог дана у 12 часова. 
У прилогу Вам достављамо измењену страну конкурсне документације. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику. 
Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оргиналу, или 
у суду/општини оверена фотокопија оригинала(осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном 
облику – непреведена). 
 
2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство 
унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара: 
Аутодизалице за радионице, ЈН број 15/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
• Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 13.08.2020. године  до 10:00 
часова. 
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 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 сат пријема понуде. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 
дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
• Јавно отварање понуда одржаће се 13.08.2020. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у 
Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104. 
  
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања 
понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, са 
назнаком да је поднета неблаговремена понуда. 
3. Понуда мора да садржи: 
1.  попуњене, од стране понуђача и потписане све делове обрасца понуде;   
2. доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН на начин прецизиран конкурсном 
документацијом  и то за понуђача,  за чланове групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)  и за 
подизвођача (уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу), с тим да су обавезни и додатни 
услови и начин доказивања истих таксативно набројани у поглављу IV конкурсне документације; 
3. попуњене, од стране понуђача и потписане остале изјаве које чине саставни део понуде, а  које су садржане у 
обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде  није неопходно 
попунити и потписати; 
4. потписан одељак III конкурсне документације - Врста; техничке карактеристике – спецификација; посебни захтеви; место 
испоруке; гарантни рок; 
5. потписан Модел уговора; 
6. потписан Модел оквирног споразума; 
7. Споразум групе понуђача  (уколико понуду подноси група понуђача); 
8. посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде и 
9. потписан модел наруџбенице. 
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