УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Број: ЈН 5/2015-I
Ч а ч а к, 19. октобар 2015. године

Предмет: Одговор на постављено питање
у поступку јавне набавке добара број 5/2015-I
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, у поступку јавне
набaвке добара мале вредности – набавка лабораторијске опреме, број 5/2015-I,
Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда,
мења конкурсну
документацију и то:

Питање:
„Да ли се понуда за сваку партију шаље у посебној коверти и уколико се
шаље да ли се и општа документација доставља за сваку партију?.“

Одговор:
Одговор је садржан у тачки 3.ПАРТИЈЕ поглавља VI УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.

Како је грешком уписано: „ 2 партије“, то се у поглављу VI УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.ПАРТИЈЕ, став 1. мења и гласи:
„Предметна јавна набавка је обликована у три (3 ) партије.“
У ставу 2. у првој реченици, после речи „једну“, бришу се речи „или две
партије“, а додаје се запета и речи:“две или три партије.“
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ гласи:
„

Предметна јавна набавка је обликована у три (3 ) партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или три партије. Понуде се
подносе у посебној коверти за сваку партију посебно. Уколико понуђачи
подносе понуду за више партија, докази из чл. 75. Закона се достављају уз прву
партију за коју се подноси понуда, тј. не морају се достављати за сваку партију
посебно, осим доказа који се односе на сваку партију посебно који се
достављају уз сваку партију за коју се подноси понуда.
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се свака партија може посебно оцењивати.“
У свему осталом конкурсна документација остаје иста.
Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом
изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Измена конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки
дана 19.10.2015. године.

За Комисију,
проф. др Миломирка Мадић

