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ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈН добара бр. 08/18 Семење
објављене 25.04.2018. године на Порталу јавних набавки

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену
конкурсне документације која је објављена 25.04.2018. године на Порталу јавних
набавки, чији су предмет добра: Семење, број јавне набавке ЈН 08/18.
Конкурсна документација ЈН 08/18 се мења на следећи начин:
1.
На страни 11. конкурсне докуметације испод реда бр. 156 додају се редови 157 и
158 који гласе:
157 Семе кукуруза пионир п0023 – џак од 25.000 зрна
џак
Семе кукуруза ДКЦ 4795 пионир п0216– џак од
158
џак
25.000 зрна
2.
На страни 43. конкурсне докуметације између реда бр. 156 и реда у који се уписује
укупна цена, додају се редови 157 и 158 који гласе:
Р.бр
.

157

158
Датум:

Предмет ЈН

1
Семе кукуруза пионир
п0023 – џак од 25.000
зрна
Семе кукуруза пионир
п0216– џак од 25.000
зрна

Количина
и
јединица
мере
2

Јединична цена
без ПДВа
3

Јединич Укупна
на цена
цена
са ПДВ- без
ом
ПДВ-а
4
5 (2x3)

5 џакова
5 џакова
М.П.

Oсновано 1950.

Потпис понуђача

Укупна
цена
са ПДВом
6 (2x4)

НАПОМЕНА:
У рубрику УКУПНО потребно је уписати укупну вредност понуде узимајући у обзир
и редове додате овом изменом конкурсне документације.Потребно је одштампати
овај документ, попунити колоне 3, 4, 5 и 6 у приложеној табели, оверити и
потписати од стране овлашћеног лица понуђача, и приложити уз образац
структуре цене који понуђач доставља као саставни део понуде у ЈН 08/17
Семење.
3.
-

на страни 15. конкурсне документације у делу у коме се прецизира „Испуњеност
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:“ под тачком 1 уместо тачке иза речи
„неликвидности“ додаје се текст који гласи: „или одштампани подаци са сајта
НБС – претраживање дужника у принудној наплати - на коме су приказани
подаци о ликвидности понуђача.“

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације ЈН добара
бр. 08/18 Семење. У преосталом делу цитирана конкурсна документација
остаје у целости неизмењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 08/18

2

