Објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 08.03.2018.године
СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
«Рукометни клуб Раднички 1964» д.о.о.
Комисија за јавну набавку
Јавна набавка број: 1/18
Дана: 08.03.2018. године
Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/18
ПРЕДМЕТ:Измена и допуна конкурсне документације у складу
са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
У складу са чланом 63. став 1. Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену у делу Конкурсне
документације који се односи на:
„Крајњи рок за достављање понуда и јавно отварање“ страна 1 од 30 тако да гласи:
Јавни позив и конкурсна документација
објављени на порталу јавних набавки, интернет
страници www.radnicki1964.com

Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

16.03.2018. године до 10.00

Јавно отварање:

16.03.2018. године у 10.30

„Месец објаве конкурса“ страна 1 од 30 тако да гласи:
Март, 2018
„III Техничка спецификација“ страна 5 од 30 тако да гласи:

III

Р.Б. Назив

1. Аутобус

2. Аутобус

3. Аутобус

4. Минибус

5. Минибус

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Опис

Јединица мере

-Висока туристичка
класа
-Клима уређај
-Минимум 50 места
-Висока туристичка
класа
-Клима уређај
-Минимум 50 места
-Висока туристичка
класа
-Клима уређај
-Минимум 50 места

Цена по
пређеном
километру у
земљи
Цена по
пређеном
километру у
Иностранству
Цена аутодана у
земљи

-Висока туристичка
класа
-Клима уређај
-Минимум 20 места
-Висока туристичка
класа

Цена по
пређеном
километру у
земљи

Цена аутодана у
земљи

Цена по јединици
без пдв-а
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-Клима уређај
-Минимум 20 места
„IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ страна 7 од 30 тако да гласи:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисан
члaном 76. Закона, и то:
Да понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
има у власништву најмање 1 (један) регистрован климатизован аутобус туристичке класе
минимум 50 седишта и 1 (један) регистрован климатизован минибус туристичке класе
минимум 20 седишта.

1.4.

„2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“ страна 9 од 30 тако да гласи:

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно не
старији од 16.01.2018. године
и

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се
достављањем очитане саобраћајне дозволе за тражена возила (1 аутобус и 1 минибус).
„ V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“ страна 12 од 30 тако да гласи:

,,Понуда за јавну набавку услуге превоза, ЈН бр. 1/18- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.03.2018.
године до 10:00 часова.
и

Јавно отварање понуда извршиће се 16.03.2018. године са почетком у 10:30 часова у
канцеларији Спортског привредног друштва „Рукометни клуб Раднички 1964“ д.о.о.
Крагујевац.
„ 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА“ страна 16 од 30 тако да гласи:

„VIII ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ“ страна 23 од 30 тако да гласи:

Датум:__.___. 2018. године
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Председник комисије
Владислав Селаковић с.р.

