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Дом ученика средњих школа 

„Бранково коло“ 

Број: 66/05/5-14 

Датум: 30.04.2014. године 

Нови Сад, Епископа Висариона 3 

 

 

У складу са чланом 63. став 1. Закона  о јавним набавкама, достављамо допуне конкурсне 

документације за јавну набавку добара – намештаја, ЈН број: 1.1.4/14. 

 

1. У конкурсној документацији на страни 7., 
 

У поглављу: 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
После тачке 3.2. Квалитет,  

 

додаје се подтачка 3.2.1. која гласи: 

„Понуђач је дужан да обиђе и сагледа објекат наручиоца, а пре давања понуде, 

како би стекао увид у постојеће стање и све релевантне елементе који су од утицаја 

на коначну цену. 

После увида сачињава се записник који потписују представник понуђача и 

лице за контакт наручиоца. 

Уз понуду обавезно доставити копију записника о извршеном увиду у објекат 

наручиоца. 

Понуде понуђача уз коју не буде приложен записник о извршеном увиду неће 

се узети у разматрање. 

Увид ће се организовати дана 14.05.2014. године у објекту наручиоца – Дом 

ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, ул. Епископа Висариона бр. 

3, у времену од 10,00 – 12,00 часова. 

Контакт особа: Небојша Гајић, 063/340-055.“ 

 

2. У конкурсној документацији на страни 15., 
 

У поглављу: 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

U tački 5.12. Захтеви наручиоца, подтачка 5.12.2. Захтеви од значаја за прихватљивост 

понуде,  

У наведеном под 1) Квалитет добара,  

после става 1., додаје се други став који гласи: 

 

„Понуђач је дужан да обиђе и сагледа објекат наручиоца, а пре давања понуде, 

како би стекао увид у постојеће стање и све релевантне елементе који су од утицаја 

на коначну цену. 

После увида сачињава се записник који потписују представник понуђача и 

лице за контакт наручиоца. 

Уз понуду обавезно доставити копију записника о извршеном увиду у објекат 

наручиоца. 
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Понуде понуђача уз коју не буде приложен записник о извршеном увиду неће 

се узети у разматрање. 

Увид ће се организовати дана 14.05.2014. године у објекту наручиоца – Дом 

ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, ул. Епископа Висариона бр. 

3, у времену од 10,00 – 12,00 часова. 

Контакт особа: Небојша Гајић, 063/340-055“. 

 

 

Досадашњи став два постаје став три. 

 

 

 
 Комисија за јавну набавку 

 


