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Наручилац: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених           
површина и гробља „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ Чачак
Улица Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

Адреса: Улица Симе Сараге бр. 71

Место: Чачак

Број: ЈНМВ-У-7/2019 (1.2.5)

Датум: 30.1.2019. године

На основу Закона о јавним набавкама  Комисија за јавну набавку у поступку
јавне набавке  мале вредности услига – услуга сервисирања возног парка ЈНМВ-У-
7/2019 (1.2.5), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави
на Порталу јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  услига  –  услуга  сервисирања
возног парка ЈНМВ-У-7/2019 (1.2.5)  Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши
измену конкурсне документације и то:
Страна под редним бројем 28 предметне конкурсне документације престаје да важи
и замењује се страном 28 - по изменама конкурсне документације.

С тим у  вези,  објављујемо нову страну која  носи ознаку  28 -  по  изменама
конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални  понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом објављену стране 28 - по изменама конкурсне документације, преузму са
Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  замену
првобитно објављених страна конкурсне документације.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеним изменама.
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28 – по изменама конкурсне документације
Извршење услуге се врши у року од 3 дана од дана испостављања захтева,  а  у
случају хитности у року од 24 часа

Место извршења – територија града Чачка.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У  случају  истека рока  важења понуде,  наручилац  је  дужан да  у  писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.

9.5  .   Место извршења
Услуга ће бити извршена у сервису изабраног понуђача који се налази на територији
општине Чачак.

Конкурсна документација не саджи друге захтеве.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ

Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност, са
урачунатим  свим  трошковима  које  понуђач  има  у  реализацији  предметне  јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима. 
 

11.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА  ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА

Није предвиђено финансијско обезбеђење.

12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Није предвиђена техничке документација и планови
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