ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“
Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“
Петроварадин
Број: 197/1-1
Дана: 18.10.2019.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/12,
14/15 и 68/15), и Решења о образовању комисије за набавку мале вредности услуга:
дератизација и дезинсекција 2019.год.( за потребе „Војводинашуме-Ловотурс“), број 198 од
30.09.2019. год., Комисија за јавну набавку огранка „Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин
доноси
ОДЛУКУ
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности услуга: дератизација и
дезинсекција 2019.год. (за потребе „Војводинашуме-Ловотурс“), број 197/1 која је објављена на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 11.10.2019. године, због техничке
грешке врше се следеће измене и допуне:
I У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА УСЛУГА испод
табеле бр. 2 на страни 5 , брише се следећи текст: „Уз понуду Понуђач је обавезан да достави
УЗОРКЕ велике и мале дератизационе кутије. Понуђач је дужан да достави узорке који
одговарају захтеваним техничким карактеристикама наведеним у табели бр.2. У случају да се уз
понуду не доставе узорци кутија, понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.“
II У поглављу VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 16
испод поднаслова ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ:
-брише се тачка 13. која гласи:“ Узорци мале и велике дератизационе кутије“ те се
-брише реченица на дну 16 стране „Понуђач је дужан да уз понуду, посебно упакован, достави
и узорак мале и велике дератизационе кутије и
-брише се пасус на почетку 17 стране који гласи:
„Достављене узорке кутија понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, односно са којим
је закључен уговор, Наручилац задржава као контролне узорке ради оцене саобразности
испоручених добара и достављених узорака. Остале узорке Наручилац задржава до окончања
поступка. Понуђачи чије понуде нису изабране, дужни су да преузму узорак у року од 5 дана од
дана након што представник Наручиоца обавести преставника Понуђача. Истеком наведеног
рока Наручилац не сноси одговорност за узорке.“
III У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ у табели 1 на страни 27, врше се измене ставке рб. 9,
тако што се у колони под називом бр. третмана /мониторинга уместо текста: „4 мониторинга“
уписује текст: „4 третмана“.
III Понуђачи су дужни да поднесу своје понуде у ажурираним образцима пречишћеног
текста конкурсне документације бр.197/1-2 која је објављена 18.10.2019. на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца. Понуђачи који су већ поднели своје понуде у
обрасцима конкурсне документације која је објављена 11.10.2019.год., дужни су да изврше
допуну понуде тако што ће доставити Наручиоцу:
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- потписан и оверен образац техничких карактеристика и потписан, оверен и попуњен
образац понуде преузет из пречишћеног текста конскурсне документације бр.197/1-2 од
18.10.2019.год. под називом: „Допуна понуде за јавну набавку Дератизација и дезинсекција
2019. година, ЈН бр. 8/19 – НЕ ОТВАРАТИ“;
Наручилац не тражи од понуђача да достави узорке дератизационих кутија уз понуду!
Остали делови конкурсне документације остају неизмењени.
IV Наведене измене и допуне конкурсне документације и пречишћен текст конкурсне
документације са изменама и допунама одмах се, без одлагања, објављују на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
V Ова одлука о изменама и допунама конкурсне документације се доноси у року краћем од
осам дана од истека рока за подношење понуда, па се рок за подношење понуда продужава.
VI Рок за подношење благовремених понуда је до дана 24.10.2019.године до 09,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.10.2019. године у 09,30 часова, у огранку
„Војводинашуме-Ловотурс“ Петроварадин.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Амиџић, дипл.ветеринар
Доставити и објавити:
- На Порталу јавних набавки;
- Интернет страници Наручиоца;
- Служби за комерцијалне послове и маркетинг;
- архиви;
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