ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 12768-6/2015
Београд, 14.10.2015. године
Комисија за јавну набавку број: НВВ-30/2015- набавка средстава за личну заштиту и
униформе, Партија 4 - ЛЗС за једнократну употребу, образоване Решењем: 12768-2/2015 од
25.09.2015.године.

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку средстава за
личну заштиту и униформе, Партија 4 - ЛЗС за једнократну употребу, НВВ-30/15

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама набавкама („ Службени гласник РС“,
brој:124/2012, 14/15 и 68/2015), за јавну набавку бр.НВВ-30/2015- набавака средстава за
личну заштиту и униформе, Партија 4 - ЛЗС за једнократну употребу, за потребе ЈКП
„Погребне услуге“ Београд, која се спроводи у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним
набавкама, по позиву објављеном на Порталу Управе за јавне набавке од 25.09.2015. године,
врши се измена и допуна Конкурсне документације НВВ-30/2015. године и то:

1. У Конкурсној документацији, у делу под II Упутство понуђачима како да сачине
понуду, на страни 7/38, мењају се текст под бројем 2.9 Остали захтеви Наручиоца:

мења се:
„2.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Напомена: Приликом плаћања, изабрани понуђач ће у фактури представити цену са ПДВом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне набавке не постоји обавеза
плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања истог, што ће пружалац
услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране надлежног пореског органа.
Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
(рачуна) . Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Рок испоруке: Испорука је сукцесивна. Током 2015/2016. године
Место испоруке: Пословне јединице ЈКП“погребне услуге“ Београд
Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда
Изабрани Понуђач је у обавези да након донете Одлуке о додели Уговора, за предметну
набавку, достави узорке у року од 3 дана, од дана објаве исте на Порталу Управе за јавне
набавке.“

сада гласи:
„2.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Напомена: Приликом плаћања, изабрани понуђач – пружалац услуге ће у фактури
представити цену са ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне
набавке не постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање од плаћања
истог, што ће пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем издатим од стране
надлежног пореског органа.
Начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре
(рачуна) . Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева
аванс.
Рок испоруке: Испорука је сукцесивна. Током 2015/2016. године
Место испоруке: Пословне јединице ЈКП“погребне услуге“ Београд
Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику, затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак
понуде и Наручилац ће сходно члану 106.став 1. тачка 4) ЗЈН, такву понуду одбити као
неприхватљиву.
Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Понуђена добра морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама).
Обавеза доставе узорака:
Комисија ће након отварања понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора понуђача чија
је понуда у стручној оцени понуда оцењена као прихватљива, позвати да достави све узорке
добара (артикала) које је навео (понудио) у својој понуди. Рок за доставу узорака је 2 дана од
дана када понуђач прими позив за доставу узорака. У случају да понуђач у остављеном року
не достави тражене узорке Комисији, понуда ће се одбити као неприхватљива и позив за
доставу узорака ће се упутити следећем понуђачу, чија је понуда прихватљива. Узорци
понуђача коме се додели уговор ће бити депоновани код Наручиоца до истека уговора.
Комисија ће одбити понуду као неприхватљиву и у следећим условима:
- уколико се достављени узорак разлукује од добра који је понуђач дао у понуди;
- уколико на достављеном узорку нема декларација произвођача;
-уколико не достави сертификат за материјал који одговара траженим техничким
карактеристикама;“

Комисија за јавну набавку

