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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 09/13 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈКОГ МАТЕРИЈАЛА

За јавну набавку у отвореном поступку бр.09/13 – набавка канцеларијског
материјала, наручилац је на страни 34/36 конкурсне документације (Образац о
независној понуди) грешком назначио предмет јавне набавке, па уместо назначеног
текста “набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе РХМЗ-а.,
бр.33/13”, треба да стоји следећи тект “набавка канцеларијског материјала, ЈН бр.
09/13”.
Исправка се врши и у делу текста футера, где је грешком назначен текс, а текст у
делу футера треба да гласи:
“ Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добара: Набавка канцеларијског
материјала за потребе „Републичког хидрометеоролошког завода“, Република Србија, у отвореном
поступку број 09/13
страна 34 од 36 “

У прилогу ове измене достављамо и исправљен Образац о независној понуди
(Образац бр.4)
Сходно томе, наручилац ће поступити у складу са чл.63. Закона о јавним
набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012) и објавити обавешење о продужењу рока за
подношење понуда.

за Комисију за јавну набавку
Срђан Бојковић, дипл.прав.

Образац бр.4
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – набавка канцеларијског материјала, бр.09/13, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

Потпис понуђача
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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