Завод за васпитање деце и омладине Београд
Булевар ослобођења 219
Број: 3131/3
Дана: 14.12.2017.год.
На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2013,
14/15 и 68/15), Завод за васпитање деце и омладине Београд, ул. Булевар ослобођења бр. 219 (у
даљем тексту: Наручилац) дана 14.12.2017.године врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности
бр. 07-17
I Мења се конкурсна документација, и то:
1. На страни 4 конкурсне документације, у делу III Врста, техничке карактеристике
(спецификација), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл. мења се пасус 5, и
сада изгледа овако:
Рок испоруке не може бити дужи од 24 сата од дана пријема Наруџбенице од стране
Наручиоца (Купца). Продавац је дужан да изда отпремницу за сваку испоручену количину лож
уља.
2. На страни 32 конкурсне документације мења се тачка 8.1, и сада изгледа овако:
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача.
Плаћање ће се извршити у року утврђеном у понуди понуђача у року до 30 дана од
дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.
3. На страни 33 конкурсне документације мења се тачка 16, и сада изгледа овако:
16. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту понуђену цену,
биће изабрана понуда понуђача који је имао већу испоруку добара који су предмет набавке.
Уколико два или више понуђача понуди исту понуђену цену биће изабрана понуда која
има дужи рок важења понуде.
Уколико и након примене другог критеријума понуде буду једнаке предност има
понуђач који располаже већим техничким капацитетом.

II Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени
III Контакт особа: zvdo@sbb.rs и pravnasluzba@zvdob.rs
IV Ова измена чини саставни део конкурсне документације
Комисија за јавне набавке

