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16.01.2019. Године 

ВРШАЦ 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ДЕЛОВИ 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-56/2018 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 

Рачунарска опрема и делови, редни број набавке 01-01-56/2018 
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија наручиоца, доноси измене конкурсне документације за јавну набавку Рачунарска опрема 

и делови, редни број набавке 01-01-56/2018 тако што на старани 09/46 у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, додаје : 

 

Напомена: 

Као доказ испуњености техничке спецификације Понуђач је дужан да достави: 

Каталог произвођача (извод каталога), проспекта (или другог одговарајућег документа) понуђеног  

добра са означеним техничким карактеристикама које одговарају карактеристикама траженим Техничком 

спецификацијом. Уколико се из каталога (извода из каталога), проспекта (или другог одговарајућег 

документа) не могу видети све карактеристике тражене Техничком спецификацијом, понуђач је у обавези да 

достави Изјаву, на сопственом меморандуму, дату под кривичном и материјалном одговорношћу да сва  

понуђена добра испуњавају услове из Техничке спецификације. 
 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на које се предметне измене односе) и објавиће  пречишћени текст, у којем ће измене бити 

видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације врши 8 или мање дана пре истека за подношење понуда, 

Наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је до 23.01.2019. до 12:00 часова, без обзира на начин слања. 

Отварање понуда ће се одржати 23.01.2019.у 12:30 часова. 

 

Измена конкурсне документације, у пречишћеном облику, као и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

16.01.2019. године. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


