Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-36/2019-12/6
Датум: 07. јун 2019. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке услуга мале вредности
-писано и усмено превођењередни број 10/2019
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02-36/201912/3 од 03. јуна 2019. године, како следи:
1. У конкурсној документацији у поглављу 5.2 Обрасци, у тачки 4) – Укупна
понуђена цена са структуром цене-у делу важно додаје се текст: “Понуђена
цена за сваку од наведених услуга које су предмет набавке не може бити нижа
од 1,00 динар (без ПДВ-а). Уколико понуђач не искаже цену за неку од
наведених услуга или искаже цену која је мања од 1,00 динар његова понуда ће
бити одбијена као неприхватљива. Цене су фиксне. Чланом 21. став 1. тачка 20)
Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014), прописано је да
облици пословне праксе који се без обзира на околности појединачног случаја
сматрају обмањујућом пословном праксом јесу: описивање производа речима
гратис, бесплатно, без накнаде или другим речима сличног значења, ако је
потрошач дужан да сноси било какав трошак осим неизбежног трошка у вези са
пословном праксом и преузимања, односно испоруке производа. Понуда
понуђача који понуди цену услуге, супротно цитираним одредбама Закона о
заштити потрошача биће одбијена као неприхватљива. Такође, ако понуђач у
обрасцу понуде искаже да нема цену за предметне услуге, односно да му је цена
за предметне услуге нула („0“), његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.“
2. У конкурсној документацији у делу 3 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац
захтевати пре доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним
бројем 2. и 3. датум „после 13. априла 2019. године“ се замењује датумом
„после 14. априла 2019. године“.
3. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
4. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да
своју понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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