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Дана: 02.11.2016. 
Број: 5/1/2107 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 83-2016-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије)  
 

за јавну набавку услуга 
 

СЕРВИСНИ ПАКЕТ УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ХП СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ 
 

број јавне набавке 83-2016-О-01 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 36, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/2107 од  02.11.2016." 
 
БРОЈ 2 
У Документу  број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду: 
 
а) на страни 28 од 36, тачка 2),  у  табеларном делу текст под ред. бр.  7, у колони упутство,  
мења се и гласи: 

„Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко меницу наплативу по виђењу као  
гаранцију за озбиљност понуде, доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије, менично писмо-овлашћење у вредности  
од 10% од понуђене цене (укупна цена понуде, без пдв) са роком важења десет дана 
дужим од рока важења понуде и картон депонованих потписа. “ 
 

б) на страни 32 од 36, тачка 13) текст под б)  мења се и гласи: 
„менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, које  важи у случају да код Понуђача дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго, у вредности од 10% 
од  понуђене цене (укупна цена понуде, без пдв), са роком важења десет дана дужим 
од рока важења понуде. “ 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је при сачињавању конкурсне документације начинио грешку, те је  у Документу број 
7 Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2) у  табеларном делу текст под ред. бр.  7, 
у колони упутство  и  тачка 13) текст под б.,  у делу који се односи на средства финансијског 
обезбеђења, унето “10% од процењене вредности јавне набавке ( износ на који ће се закључити 
уговор, без пдв) “ уместо 10% од од понуђене цене (укупна цена понуде, без пдв) 
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