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ФМ 740.07.1       Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 95/2014   

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 у 
даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-164/14-1 од 
15.07.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-164/14-2 од 
15.07.2014. године, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља 
Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац) у року предвиђеном за подношење 
понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 
посупку:  

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ  
ИЗМЕШТАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА БРОЈ 29 (РАНИЈЕ М-8)  

НОВИ ПАЗАР – СЈЕНИЦА, ДЕОНИЦА: БЕЛЕ ВОДЕ – ГОЛИЈСКИ ПУТ (L=9,22km.) 
 

Број јавне набавке: 95/2014 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи: 

„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – 
Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања државног пута I Б реда бр. 29 
(раније М-8) Нови Пазар – Сјеница, деоница: Беле Воде – Голијски Пут (Л=9,22km.), ЈН 
бр. 95/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до четвртка 25. децембра 2014. године до 09,30 часова.“ 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 

„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 25. децембра 
2014. године у 10,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар 
краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача 
морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања 
понуда.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11. 

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача, мења се став 1. тако да сада гласи: 

„Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за 
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, 
са роком трајања не краћим од рока важења понуде у висини од 10% од понуђене цене 
без ПДВ-а (модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је на крају овог 
Поглавља).“ 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 17. 
Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, подтачка 17.1 
Референце кључног особља, мења се став 3. у којем је грешком унет део текста „ДРУГИХ 
НАРУЧИЛАЦА“ тако да сада гласи: 

„Понуђач је обавезан да достави потврде наручилаца о извршеним услугама 
које су предмет референце.“ 

Наиме, потврде треба да буду издате од наручилаца пројектно-техничке 
документације, укључујући и ЈП „Путеви Србије“, уколико је био у облигационо правном 
односу у вези израде предметне пројектно-техничке документације са одређеним понуђачем 
који је ангажовао члана кључног особља, као носиоца предметне личне референце. 
 


