
                                                                                                                                                                      

Општинска управа Пожега 

Пожега, Трг Слободе бр. 9 

Број: 404-1-49/17 

Датум: 17.02.2017. године 

Јавна набавка број: 1.3.10/2017 

  

Предмет: Измена конкурсне документације  јавне набавке мале вредности обликоване 

по партијама :Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у 

Пожеги и набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној 

расвети, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 

124/12,14/15 и 68/15). 

 

Врши се измена на страни 12 и 13 - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА, тако што се брише тражена „Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року“. 

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације. 

 

У складу са чланом 63. Став 5 Закона о јавним набавкама наручилац продужује рок за 

подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 27.02.2017. године до 10:00 часова. 
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Општинска управа Пожега, 

Трг Слободе бр.9. 31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, – 1.3.10/17 Радови 

на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и набавка 

материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети- БРОЈ 

ПАРТИЈЕ _- НЕ ОТВАРАТИ” . 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 

измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 

конкурсне документације. 
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- одмах, а најкасније наредног дана по захтеву наручиоца, испоручити уређај или опрему 
која утиче на редовну испоруку ел.енергије из ТС; - у осталим случајевима испорука се врши 
према утврђеном годишњем плану. Годишњи план се  
- израђује на основу евиденције светиљки и учесталости на замени неисправних елемената 
јавног осветљења у договору са наручиоцем изузетно од утврђених рокова вршиће се 
испорука везана за поједине послове на бази тромесечних кварова на расвети гледано на 
подручије града у целости, по посебном договору са наручиоцем.   
- посебно договор са наручиоцем важи за испоруку везану за поједине послове од 
указане потребе.   
Место испоруке – на адресу наручиоца:  

 

8.8. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
У цену је урачунато цена материјала из предмета јавне набавке, испорука и монтажа. Цена 
је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Важи само за Партију 1: 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
року од 7 дана од дана закључења преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 
 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може,  у писаном  облику   путем поште на адресу наручиоца,  
електронске поште на e-mail ana.jovicevic987@gmail.com тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.3.10/17”.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
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