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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14 

и 68/15), наручилац врши допуну Конкурсне документације број: 631-5/16 од 31. марта 

2016. године, како следи: 

 

1)    У делу 2 конкурсне документације, под тачком 2.1 Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке, додаје се још један став који гласи:  
„Предмет јавне набавке, за обе партије, подразумева и испоруку, монтажу и пуштање у рад“. 

 

2) У делу 4 конкурсне документације, под тачком 4.9 Валута и начин на који мора бити 

наведена и изражена цена у понуди, у став 2. се мења тако да сад гласи: 

„Понуђена цена обухвата цену предметних добара и све друге зависне односно пратеће 

трошкове који подразумевају и трошкове транспорта и достављања уговорених количина 

добара као и трошкове монтаже и пуштања у рад“.  

 

3) У делу 6 конкурсне документације, у обрасцу 6.2)Образац понуде са структуром 

понуђене цене и упутством како да се попуни – за Партију 1, под тачком 3) Понуђена 

цена, испод Табеле 3, додаје се: 

„Напомена: Понуђена цена обухвата цену предметних добара и све друге зависне односно 

пратеће трошкове који подразумевају и трошкове транспорта и достављања уговорених 

количина добара као и трошкове монтаже и пуштања у рад“ 

 

4) У делу 6 конкурсне документације, у обрасцу 6.3)Образац понуде са структуром 

понуђене цене и упутством како да се попуни – за Партију 2, под тачком 3) Понуђена 

цена, испод Табеле 3, додаје се: 

„Напомена: Понуђена цена обухвата цену предметних добара и све друге зависне односно 

пратеће трошкове који подразумевају и трошкове транспорта и достављања уговорених 

количина добара као и трошкове монтаже и пуштања у рад“ 

 

5) У делу 7 конкурсне документације, Модел уговора за Партију 1, у члану 1., иза става 

1, додаје се нови став 2, који гласи: 

„Предмет набавке подразумева испоруку и услугу монтаже и пуштања у рад опреме из става 

1. овог члана“. 

6) У делу7 конкурсне документације, Модел уговора за Партију 1, у члану 2., мења се 

став 2, тако да сад гласи: 

„Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата цену предметних добара, испоруку, 

монтажу, пуштање у рад и све друге зависне трошкове, франко Наручилац“. 

 

7) У делу 8 конкурсне документације, Модел уговора за Партију 2, у члану 1., иза става 

1, додаје се нови став 2, који гласи: 

„Предмет набавке подразумева испоруку и услугу монтаже и пуштања у рад опреме из става 

1. овог члана“. 

 

8) У делу8 конкурсне документације, Модел уговора за Партију 2, у члану 2., мења се 

став 2, тако да сад гласи: 

„Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата цену предметних добара, испоруку, 

монтажу, пуштање у рад и све друге зависне трошкове, франко Наручилац“. 

 



9) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

10) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

 

 
објавити: 

- на Порталу јавних набавки 

- на интернет страници наручиоца 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 

 


