РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
________________________________________________________________________

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара Аuthor стручна
литература - CONSENSUS FORECASTS, јавна набавка број ЈН П 2/2018, врши се
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације у оквиру поглавља „VII Упутство
понуђачима како да сачине понуду”, на страни 14, тачка 2. „Начин подношења понуда”
мења се и гласи:
„Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Република Србија, Министарство финансија, 11
000 Београд, Кнеза Милоша број 20, за канцеларију 235, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку - Author стручна литература - Consensus forecasts, јавна набавка број ЈН П
2/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
Наручиоца до 24. маја 2018. године, до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду Наручилац ће вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, након истека рока за
достављање понуда, односно 24. маја 2018. године, у 11,15 часова, у просторијама
Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20, канцеларија број 235,
уз присуство овлашћених представника Понуђача.
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда,
морају комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за
учешће у поступку отварања понуда и поступку преговарања. Обавезно понети печат.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - члан 75. ЗЈН (Образац 4);
 Образац изјаве о законским заступницима (Образац 5).
Напомена: Достављање Образца трошкова припреме понуде (Образац 2) није
обавезно.”

