Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-86/2014-12/6
Датум: 21. октобар 2014. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

РЕДНИ БРОЈ 23/2014
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/12), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-86/2014-12/3 од 17.
октобра 2014. године, како следи:
1. У делу 5.14 Начин и рок подношења захтева за заштиту права,
мењају се четврти и пети пасус и сада гласе:
''Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.''

2. Део 6.2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како
да се попуни, мења се и сада гласи:
''6.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина рачунарске опреме,
редни број 23/2014
р.
бр.

назив добра

1

десктоп рачунар

2

штампач

3

скенер

1
јединична цена
без ПДВ

2
јединична цена
са ПДВ

УКУПНО
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3
укупна цена
без ПДВ

4
укупна цена
са ПДВ

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
___________________

Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене:
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем
упутству:
У колону 1 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, без
обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује јединичну цену траженог добра, са
обрачунатим ПДВ.
У колону 3 понуђач уписује цену за целу количину тражених добара,
без обрачунатог ПДВ.
У колону 2 понуђач уписује цену за целу количину тражених добара,
са обрачунатим ПДВ.
У ред УКУПНО понуђач уписује збир колона 3 и 4.
3. Продужава се рок за подношење понуда до 28. октобра 2014.
године до 11:00 часова. Отварање понуда биће обављено 28. октобра 2014.
године у 11:30 часова.
4. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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