ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: 1934/2014-3
Дана:16.01.2015.г.
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12) Комисија за
провођење поступка јавне набавке мале вредности добара - ТАБЛЕ II (инфо табле за СРП,
дрвене табле за обележавање, путокази, знакови упозорења и обележавања – са или без
монтаже) ЗА 2014. ГОДИНУ (за потребе ШГ ''СОМБОР'') , покренуту Одлуком Директора
ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1934/14 од 29.12.2014. године, сходно својим овлашћењима, због
уочене грешке, благовремено, доноси

ОДЛУКУ
О I ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација бр. 1934/14-2 за јавну набавку мале вредности
добара – ТАБЛЕ II (инфо табле за СРП, дрвене табле за обележавање, путокази, знакови
упозорења и обележавања – са или без монтаже) ЗА 2014. ГОДИНУ (за потребе ШГ
''СОМБОР''),
покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1934/14 од
29.12.2014. године, на следећи начин:

I У прилогу бр. 2- Подаци о предмету јавне набавке, на страни 4 конкурсне
документације, под тачком 2, додаје се текст „Понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија. Понуда мора обухватати једну целокупну партију. У случају да понуђач поднесе
понуду за две или више партија, оне морају бити поднете тако да се може оцењивати свака
партија посебно.“, тако да прилог бр. 2- Подаци о предмету јавне набавке, сада гласи:
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин
ШГ „СОМБОР“ Сомбор

Прилог 2.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су добра:ТАБЛЕ II (инфо табле за СРП, дрвене табле за обележавање,
путокази, знакови упозорења и обележавања – са или без монтаже) ЗА 2014. ГОДИНУ
(за потребе ШГ ''СОМБОР'')
2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Јавна набавка је обликована по партијама:
- партија 1. Инфо табле за СРП
- партија 2. Дрвене табле за обележавање (ШУ, ловишта, делатности предузећа...)
- партија 3. Путокази, знакови упозорења и обележавања-са или без монтаже
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати једну целокупну
партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, оне морају бити поднете тако да се може
оцењивати свака партија посебно.
3. ПРЕУЗИМАЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача
може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП ''Војводинашуме''
Петроварадин, ШГ „Сомбор“ Апатински пут 11.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.vojvodinasume.rs.
4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да
доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности.
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ „Сомбор“
Сомбор Апатински пут број 11, приспела до дана 26.01.2015.год. до 10,00 часова.
Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме",
ШГ „Сомбор“, Сомбор Апатински пут 11
Понуда мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ – понуда за јавну
набавку добара ''ТАБЛЕ II (инфо табле за СРП, дрвене табле за обележавање, путокази,
знакови упозорења и обележавања – са или без монтаже) ЗА 2014. ГОДИНУ (за потребе ШГ
''СОМБОР'') за партију/е ________ ''
Понуде које не стигну наручиоцу до дана 26.01.2015.год. (било лично или поштом), најкасније
до 10,00 часова, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити враћене
понуђачима.
5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.01.2015.год. у 10,30часова у Дирекцији ШГ
„Сомбор“ Апатински пут 11.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији
наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку.
Директор ШГ „Сомбор“
Срђан Пеурача, дипл.инж.шум.
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II У осталом делу конкурсна документација бр. 1934/14-2 за јавну набавку мале
вредности добара – ТАБЛЕ II (инфо табле за СРП, дрвене табле за обележавање, путокази,
знакови упозорења и обележавања – са или без монтаже) ЗА 2014. ГОДИНУ (за потребе ШГ
''СОМБОР''), покренуту Одлуком Директора ШГ „Сомбор“ Сомбор број 1934/14 од 29.12.2014.
године, се не мења, а како је ова измена извршена пре истека рока из чл. 63 ст. 5 Закона о
јавним набавкама, рок за подношење понуда се неће продужавати.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Вукичевић, маст.инж.шум.
________________________
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