У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за
јавну набавку мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара –
светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије,
микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то:
Партија 1 – Светлосна опрема;
Партија 2 – Тонска опрема,
Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је
извршена:
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1:

На страни 5 од 66 у оквиру поглавља - II
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ
СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:), врши се измена и допуна
конкурсне документације, односно брише се тачка б) са напоменом у целости. Тако
тачке в), г), д), ђ), е), ж) и з) – на странама 5 и 6 од 66, постају тачке б), в), г), д), ђ) е)
и ж) – на измењеним странама 5-1 и 6-1 од 66.

На страни 19 од 66 у оквиру поглавља - III КРИТЕРИЈУМИ ЗА
ДОДЕЛУ УГОВОРА, врши се измена и допуна конкурсне документације, односно
мења се тачка 2, тако да након измене и допуне гласи:
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок за позицију 1 за партију 1, односно
позицију 1 за партију 2.
У случају исте понуђене цене и истог гарантног рока за позицију 1 за партију 1,
односно позицију 1 за партију 2, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке, монтаже и пуштања у функцију
добара.
У случају исте понуђене цене, истог гарантног рока за позицију 1 за партију 1,
односно позицију 1 за партију 2 и истог рока испоруке, монтаже и пуштања у
функцију добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација
остаје неизмењена. Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем.
У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном
документацијом и Изменом и допуном конкурсне документације број 1.
У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Прилог: Измењене странице 5-1 од 66, 6-1 од 66 и 19-1 од 66.
У Нишу, 03.07.2018. године

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори,
тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у
две партије и то:
Партија 1 – Светлосна опрема;
Партија 2 – Тонска опрема;
, објављеном дана 28.06.2018. године на Порталу јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/
,
на
интернет
страници
наручиоца
http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/ и на интернет страници Града
Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/;
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА
САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуђач самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),
или
Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану,
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију посебно),
или
Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико
понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно);
Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина
наступа.
б) Доказе о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН – кадровски
капацитет, таксативно наведене у делу конкурсне документације - Услови за
учешће у поступку јавне набавке из члана 26. ЗЈН, обавезних услова из чл. 75. ЗЈН
и додатних услова из чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова;
в) Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре
понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњен, печатом оверен и
потписан (за сваку партију посебно);
г) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију
посебно);
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д) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло
меница (печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру
меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне
банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и
потписано менично овлашћење и копија картона депонованих потписа (за сваку
партију посебно);
ђ) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у
тачки 8. овог Упутства (за сваку партију посебно);
е) понуђач може у оквиру понуде да достави Образац трошкова припреме
понуде - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно);
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно.

ж) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач
је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери
печатом, потпише и достави у склопу понуде (за сваку партију посебно).
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Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен
понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права из чл. 149. ЗЈН.
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и
достави наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) ЗЈН.
20. Битни недостаци понуде
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1)
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2)
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3)
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5)
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.
Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када
постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који
нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди
добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у
односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
2.
Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок за позицију 1 за партију 1, односно
позицију 1 за партију 2.
У случају исте понуђене цене и истог гарантног рока за позицију 1 за партију
1, односно позицију 1 за партију 2, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке, монтаже и пуштања у функцију
добара.
У случају исте понуђене цене, истог гарантног рока за позицију 1 за партију 1,
односно позицију 1 за партију 2 и истог рока испоруке, монтаже и пуштања у
функцију добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде.
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