Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-00047/2020-12/6
Датум: 6. јул 2020. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима редни број 12/2020

1/2

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-0200047/2020-12/3 од 25. јуна 2020. године, како следи:
1.У конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 10.1 уместо: „Меница за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену меницу за озбиљност
понуде у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од
рока важења понуде, са копијом картона депонованих потписа и потврдом пословне
банке о извршеној регистрацији, у складу са Законом о платном промету (''Службени
лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др.
закон, 31/11 и 139/14 – др. закон).
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче или мења своју понуду или уколико благовремено не потпише Оквирни
споразум.“ треба да стоји: „Банкарска гаранција за озбиљност понуде Понуђач је
дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2%
од понуђене цене без ПДВ, са роком важења најмање колико износи рок важења
понуде.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- изабрани понуђач благовремено не потпише уговор о јавној набавци.“
2.У конкурсној документацији у поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ, у тачки 6. уместо датума 10. јул 2020. године ставља се датум 13. јул 2020.
године.
3.У конкурсној документацији у поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ, у тачки 7. уместо датума 10. јул 2020. године ставља се датум 13. јул 2020.
године.
4.У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац захтевати пре
доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним бројем 2. и 3. датум
„после 10. маја 2020. године“ се замењује датумом „после 13. маја 2020. године“.
5.У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
6.Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да своју
понуду поднесе у складу са њима.

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