На основу члана 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), (у даљем тексту: Закон), сагласно Одлуци бр. ИН
1007/14 од 12.12.2014. године, о покретању поступка јавне набавке МЈН 20/14 и Решења о
образовању Комисије бр. ИП 1008/14 од 12.12.2014. године,

САЧИЊЕНЕ СУ ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЈН 20 /14
У Делу 1. Конкурсне документације, допуњује се тачка 3) УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВО)
САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ
САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ, подтачка 11. која сада гласи:
11) Понуђена роба мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим
условима, односно роба не сме бити ниског квалитета, и испод параметара квалитета
достављених узорака. Посебни услови јавне набавке су:








Испорука робе која је предмет овог уговора врши се сукцесивно, једном недељно у
року од 24 сата од дана пријема захтева за сваку сукцесивну испоруку.
У случају да се јави потреба за хитном испоруком, потребно је испоручити робу у
року од 6 часова од пријема Захтева.
Наручилац није у обавези да наручи и плати све количине материјала које су у
наведене у овој Конкурсној документацији. Наручилац је обавезан да плати само
наручене и испоручене количине канцеларијског материјала.
Начин
плаћања:
100%
цене
вредности
сваке
поједине
испоруке, у року до седам дана од дана пријема фактуре за сваку испоруку.
Уколико понуђач током периода за који се спроводи набавка одреди попусте на
одређене производе који су предмет набавке у односу на цене из понуде, Понуђач
ће обавезује да фактурише износе у складу са званичним попустом за одређени
артикал.
Место испоруке: на адресу Наручиоца у Београду, Грађевинска дирекција Србије
д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110.
Фотокопир папир формата А4 и А3, треба да испуњава захтеване техничке
карактеристике, квалитет и стандарде које понуђач доказује Сертификатом, који
доставља уз понуду, а при свакој испоруци робе понуђач доставља Декларацију.
Папир мора бити сув и складиштен на начин који гарантује квалитет истог.

