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Предмет: измена конкурсне документације ЈН 2/2016, за набавку услуге – штампања за
потребе Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије 022 Број:
404-02-10/2016-1, коју спроводи наручилац- Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, у складу са чланом 63. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Врши се измена на страни 18. конкурсне документације, поглавље V
тако што се брише односно мења део:

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,

Уколико две или више понуда које су прихватљиве имају једнаке понуђене цене
које су ниже од понуђених цена осталих понуђача, једнак понуђен рок извршења услуге,
као и једнак понуђен рок плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва
пристигла на адресу Наручиоца, што ће бити верификовано заведеним датумом, сатом и
минутом пријема понуде у деловодној књизи наручиоца и коверти понуђача.
и мења се тако да сада гласи:
“ Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које
су ниже од понуђених цена осталих понуђача, једнак понуђен рок извршења услуге, као и
једнак понуђен рок плаћања, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити
жребом (извлачењем из „шешира“).
Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у
присуству овлашћених представника понуђача.
Жреб ће отпочети тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид
представницима понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да
не буде видљив текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника
понуђача (по избору присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље са
исписаним називима понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на
истој ће бити тај којем ће бити додељен уговор о јавној набавци.
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О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се
записник који ће потписати комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници
понуђача.
Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не
присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним
називима понуђача ће извршити председник или заменик председника комисије тако што ће
насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити
додељен уговор о јавној набавци.
О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када
не присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати комисија
за јавну набавку.“

У прилогу се налази измењена страна број 18. , конкурсне документација за јавну
набавку мале вредности услуге- штампања за потребе Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом Владе Републике Србије ЈН број 2/2016.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке
измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део
конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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V
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
На основу члана 85. Закона о јавним набавкама, избор најповољније понуде ће се извршити
применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда биће
изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе.
Уколико две или више понуда које су прихватљиве имају једнаке понуђене цене које су
ниже од понуђених цена осталих понуђача, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио
краћи рок извршења (доставе) предметне услуге, који не може бити краћи од 5 дана, нити дужи
од 10 дана од дана достављања материјала за штампу.
Уколико две или више понуда које су прихватљиве имају једнаке понуђене цене које су
ниже од понуђених цена осталих понуђача, као и једнак понуђен рок извршења услуге, уговор ће
бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок плаћања (који не може бити краћи од 7 и дужи
од 45 дана од дана пријема уредно испостављене документације за плаћање.
Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су
ниже од понуђених цена осталих понуђача, једнак понуђен рок извршења услуге, као и једнак
понуђен рок плаћања ,избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом
(извлачењем из „шешира“).
Поступак жребања спроводи комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца и у
присуству овлашћених представника понуђача.
Жреб ће отпочети тако што ће комисија за јавну набавку дати на увид представницима
понуђача цедуље са исписаним називима понуђача, пресавити их на начин да не буде видљив
текст и ставити их у посуду. Затим ће један од овлашћених представника понуђача (по избору
присутних представника понуђача) из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним називима
понуђача, насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назначен на истој ће бити тај којем ће
бити додељен уговор о јавној набавци.
О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба, водиће се записник
који ће потписати комисија за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача.
Уколико се ниједан од позваних понуђача не одазове на писмени позив наручиоца и не
присуствује заказаном жребању, извлачење из посуде у којој се налазе цедуље са исписаним
називима понуђача ће извршити председник или заменик председника комисије тако што ће
насумице извући једну цедуљу и понуђач који је назаначен на истој ће бити тај којем ће бити
додељен уговор о јавној набавци.
О поступку избора понуђача којем ће се доделити уговор путем жреба у случају када не
присуствује ниједан од позваних понуђача, водиће се записник који ће потписати комисија за
јавну набавку.

