Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1888-09-350/2017
Датум: 19.05.2017.

- Измена и допуна конкурсне документације У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну
набавку, Д-1.1.2/2017- радна одећа и обућа.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда 24.05.2017. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда

24.05.2017. године у 10:30 часова

- Врши се измена на страни бр. 5 тако што се из наслова поглавња брише реч „возила“, те исти
сада гласи:
„ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“
- Врши се измена на страни бр. 22 тако што се у Образцу трошкова припреме понуде бришу
речи „теретног возила“ и уместо њих се уписују речи „радна одећа и обућа“.
Нови образац ће бити дат у оквиру измена као прилог.
Врши се измена на страни бр. 37 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.05.2017. године до
10:00 часова.
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.2/2017- набавка опреме радне
одеће и обуће биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку радне одеће и обуће, ЈНМВ бр. Д-1.1.2/2017, као
понуђач: _____________________________________________________________________________,
из ______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам
следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

2/2

