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У складу са чланом 63. Став 1. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) а са циљем
исправке уочене грешке начињене приликом састављања КД , врши се измена Конкурсне
документације ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ материјала за домаћинство и угоститељство ЈН МВ –
2/2016 на страни 2, а која се односи на измену датумa доношења одлуке о покретању
поступка јавне набавке и решења о именовању комисије за јн 2/16:
Након измена 2. Страна Конкурсне документације гласи:
На основу члана 39 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/12, 14/15 и 68/15),
члана 6 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 86/15) и Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 315 од 1.4.2016. године, Комисија за
јавне набавке именована решењем директора број 316 од 1.4.2016. припремила је;
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО
ЈНМВ – 2/16

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Конкурсна документација садржи:
1)
2)
3)
4)
5)

опште податке о јавној набавци
податке о предмету јавне набавке
упутство понуђачима како да сачине понуду
образац понуде
врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис
добара
6) услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова
7) модел уговора
8) обрасци изјава и други обавезни обрасци
9) образац трошкова припреме понуде
10) образац изјаве о независној понуди
11) Образац меничног овлашћења
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