Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-128/4/2018-02
Датум: 16. август 2018. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
Услуге прес клипинга, редни број јавне набавке ЈНМВ/9-2018.
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
- на страни 1. конкурсне документације, уместо Рока за подношење понуда 24.
август 2018. године до 11.30 часова мења се у 24. август до 13.00 часова и уместо Јавно
отварање понуда 24. август 2018. године у 12.00 часова мења се у 24. август 2018.
године у 13:30 часова.
- на страни 9. конкурсне документације, у делу ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И
РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА
ПОНУДА уместо „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 24. августа 2018. године до 11:30 часова“ мења се у „Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. августа 2018. године
до 13:00 часова“ као и уместо „Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за
подношење понуда, тј. дана 24. августа 2018. године, у 12:00 часова у просторијама
Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6“ мења се у
„Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 24.
августа 2018. године, у 13:30 часова у просторијама Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6“
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УСЛУГЕ ПРЕС КЛИПИНГА
Редни број јавне набавке: ЈНМВ/9-2018

Рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

24. август 2018. године до 13.00 часова
24. август 2018. године у 13.30 часова

август, 2018. године
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику.
ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И МЕСТУ,
ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
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 полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Министарство државне управе и локалне
самоуправе, ул. Бирчанинова бр. 6, Београд, са назнаком: Услуге прес клипинга - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24. августа 2018. године до 13:00 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 наручилац 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.
Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана
24. августа 2018. године, у 13:30 часова у просторијама Министарства државне управе и
локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми
за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити
оверена).
Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених
представника понуђача који поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку
отварања понуда.
Приликом јавног отварања понуда биће саопштене све чињенице које се обавезно
уносе у Записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. Закона.
Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуде.
Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници
понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац ће понуђачима који нису
учествовали у поступку отварања понуда доставити записник, у року од три дана од дана
отварања понуда.
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