ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 25/7
Датум: 28.11.2017. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – поклони за децу запослених,
образована Решењем директора установе бр.25/3 од 18.10.2017. године, сачинила је дана
28.11.2017. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН МВ 25/2017
Део 8. Конкурсне документације бр.25/6 од 28.11.2017. тачка 2.Начин подношења
понуде, страна 31/40 додаје се следећи текст:
Понуђач је обавезан да најкасније до истека рока за подношење понуда достави узорке
новогодишњих пакетића припремљене у складу са обрасцем техничке спецификације, на
следећи начин:
- Узорци морају бити запаковани у непровидне пакете на којима мора бити означен назив
понуђача и ознака категорије деце на коју се узорак конкретно односи.
- Узорци се достављају за сваку од категорија деце у посебном пакету. Играчке морају бити
посебно запаковане у украсну кесу са новогодишњим мотивима, а слатки део посебно у
украсну кесу са новогодишњим мотивима или сликом Деда Мраза, одговарајуће
величине.“
- Поред Новогодишњег пакетића у пакету треба да буде запакована и спецификација
достављеног узорка, посебно за играчке, а посебно за слатки део.
На пакету треба да буде залепљен и један примерак спецификације достављеног узорка
који одговара примерку који се налази у пакету.
- Уз сваки узорак понуђач је дужан да достави и трећи примерак спецификације
који ће бити потписан од стране Наручиоца у циљу касније идентификације достављених
узорака.
- Узорци се предају Наручиоцу у истом року и на исти начин као и понуда.
- Узорке изабраног понуђача наручилац ће задржати до коначне реализације уговора
када ће их вратити понуђачу.
- Узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће
их вратити понуђачима.
Уколико понуђач не достави узорке или су узорци неадекватно запаковани,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.
Комисија за ЈН МВ 25/2017
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