НАРУЧИЛАЦ: Устанпва Сппртски центар“БПР“ у Бпру
АДРЕСА : Зелени булевар бб, 19210 Бпр
ПИБ : 106370178
МАТИЧНИ БРПЈ: 17782126

ППТЕЦИЈАЛНИМ ППНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена кпнкурсне дпкументације
На пснпву члана 54.став 12. и члана 63. Закпна п јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Кпмисија за јавну набавку даје:
ИЗМЕНУ брпј 1.
кпнкурсне дпкументације у oтвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет – дпбра
Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу , редни брпј ЈН 07/2018
извршене дана 11.09.2018.гпдине
Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин:
На страни 1. Кпнкурсне дпкументације ппглавље: Крајои рпк за дпстављаое ппнуда: Дана 07.10.2018 дп
11,00 сати и
ппглавље: Јавнп птвараое ппнуда кпје гласи: Дана 07.10.2018. у 11,30 сати
На страни 10. Кпнкурсне дпкументације Ппглавое 2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ
САЧИОЕНА – Рпк за ппднпшеое ппнуда је 07.10.2018 гпдине дп 11,00 часпва.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 07.10.2018 гпдине дп
11,00 часпва.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отвараое ппнуда је јавнп и пдржаће се пдмах накпнистека рпка за ппднпшеое ппнуда дана
07.10.2018.гпдине у 11,30 часпва на адреси наручипца ул. Зелени булеварбб,Бпр у присуству чланпва
Кпмисије за предметну јавну набавку.
Меоа се и сада гласи:
Крајои рпк за дпстављаое ппнуда: Дана 08.10.2018 дп 11,00 сати и
Јавнп птвараое ппнуда: Дана 08.10.2018. у 11,30 сати
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2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА – Рпк за ппднпшеое ппнуда је 08.10.2018
гпдине дп 11,00 часпва.
Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца дп 08.10.2018 гпдине дп
11,00 часпва.
Местп, време и начин птвараоа ппнуда:
Отвараое ппнуда је јавнп и пдржаће се пдмах накпнистека рпка за ппднпшеое ппнуда дана
08.10.2018.гпдине у 11,30 часпва на адреси наручипца ул. Зелени булеварбб,Бпр у присуству чланпва
Кпмисије за предметну јавну набавку.
У прилпгу се налазе измеоене стране кпнкурсне дпкументације: страна 1 и страна 10.
У складу са члнпм 63.став 5. Закпна п јавним набавкама , измена пвпг члана не меоа битнп услпве из
кпнкурсне дпкументације и не тражи дпдатне дпзвпле већ се самп ради п усклађенпсти датума крајоег
рпка за ппднпшеое ппнуда и датума рпка за јавнп птвараое ппнуда и нема пптребе да се прпдужи рпк
за ппднпшеое ппнуда.
Пптребнп је да сви пптенцијални ппнуђачи за предметни ппступак јавне набавке измеоене стране
кпнкурсне дпкументације пдштампају и прилпже кап саставни деп кпнкурсне дпкументације.
Ове измене кпнкурсне дпкументације пбјављене су Ппрталу јавних набавки и интернет страници
наручипца дана 11.09.2018.гпдине.

КПМИСИЈА

2

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бор
ПИБ: 106370178
Матични број: 17782126
Укупан број страна документације: 32

КПНКУРСНA ДПКУМЕНТАЦИЈA У
ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ
за јавну набавку дпбра – Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу

Дана 07.09.2018. године
- Објављено на Порталу јавних набавки
- интернет страници Наручиоца

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

Дана
Дана

Датум и време:
08.10.2018. до 11,00 сати
08.10.2018. у 11.30 сати

септембар, 2018. година
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђача.
У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, на кпверти је пптребнп назначити да се ради п
групи ппнуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкпј ппнуди.
Ппнуду дпставити преппрученпм ппшиљкпм или личнп на адресу наручипца: Устанпва Сппртски
центар „Бпр“ у Бпру, Адреса: Зелени булевар бб, 19210 Бпр са назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку
брoj 07/2018 - ДПБАРА - Намирнице за припремаое хране за Нарпдну кухиоу - Ппврће
дехидриранп – крпмпир пире - НЕ ПТВАРАТИ”.
Понуда мора да садржи све доказе наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова
из члана 75. и 76.ЗЈН-а и мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве,
обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени
печатом од стране понуђача.
Начин преузимања конкурсне документације,односно Интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
- Портал јавних набавки:portal.ujn.gov.rs
- Интернет страница Наручиоца http://www.sportskicentarbor.com/
РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА ЈЕ 08.10.2018. гпдине дп 11.00 часпва.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.10.2018.
године до 11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Место,време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда дана
08.10.2018. године у 11.30 часова на адреси Наручиоца ул. Зелени булевар бб, Бор у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка
јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су
да Комисији предају уредна писмена пуномођја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понудa.
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