
 

 

 

 

Наш број: 992/2 

Датум: 19.05.2020. године 

 

            

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 08-2020 

 

У поглављу V (Упуство понуђачима како да сачине понуду), тачка 10. (Валута и начин на 

који мора да буде наведене и изражена цена у понуди), мења се и гласи: 

 

„Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, заокружена на две децимале. 

Најнижа понуђена цена може износити 0,01 динара.  

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и 

изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже 

у динарима.” 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу је измењена страна 13 од 31.  

Потребно је извршити замену приложене стране у конкурсној документацији. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Авансно плаћање није дозвољено.  

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Минимални гарантни рок је 2 (две) године који се рачуна од дана испоруке добра 

(мобилног апарата), који почиње тећи од дана потписивања отпремнице од стране 

овлашћених лица обе уговорне стране. Уколико понуђачи понуде краћи рок од прописаног 

минимума, таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

У периоду гарантног рока, понуђач је обавезан да у најкраћем могућем примереном року 

отклања све недостатке на предметном добру, односно да приступи отклањању 

недостатака  у року од 24 сата од дана пријема писаног захтева за рекламацију. Понуђач је 

дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за сво време трајања 

сервисирања.  

У случају да понуђач није у могућности да отклони недостатке на предметном добру, 

обавезан је да испоручи нов апарат, са истим или бољим техничким карактеристикама, 

нов некоришћен, у ком случају гарантни рок почиње тећи изнова.       

9.3. Захтеви у погледу квалитета 

Услуге које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће 

стандарде и  испуњавти услове утврђене одговарајућим Законима. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 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. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, заокружена 

на две децимале. Најнижа понуђена цена може износити 0,01 динара.  

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. , 

 

  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија 

и привреде.  
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