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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 36/15 – НАБАВКА УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ОБЛИКОВАНА У 4 ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ
СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО
За јавну набавку услуга у отвореном поступку бр. 36/15 – „Набавка услуга из области
безбедности и здравља на раду, обликована у 4 партије тако да се свака партија може
уговарати засебно“, наручилац је извршио следећу измену и допуну конкурсне
документације:

1. На страни 35 конкурсне документације мења се образац понуде за Партију 2,
односно врши се измена и допуна у делу који дефинише јединичну цену
предметих услуга, па је коригован образац на страни 35 дат у прилогу.
2. На страни 42 конкурсне документацију, у моделу уговора за Партију 2, мења се
текст члана 3, па промењен текст гласи:
“Члан 3.
Јединична цена, по радном месту, у изради сваке конкретне исправке и допуне
Акта о процени ризика износи ____________ динара без ПДВ-а, односно ___________
динара са ПДВ-ом (словима ______________________________ дин), а јединична цена,
по радном месту за израду Акта о процени ризика износи _______________ динара без
ПДв-а (словима ______________________________ дин).
Укупна уговорена цена предметних услуга из члана 2. овог уговора износи
__________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са
ПДВ-ом (словима _______________________________________ динара).
У цену су урачунати сви трошкови за извршење услуге која је предмет овог
уговора, укључујући и трошкове изласка на терен, дневнице, путне трошкове, теренске
додатке и друге сличне трошкове.
Коначна вредност уговора у реализацији ће се утврдити обрачуном стварно
извршених услуга по уговореним јединичним ценама с тим да тако укупна вредност не
може прећи износ укупне уговорене цене.”

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

“Образац бр.1

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________
-

ПАРТИЈА 2: Измена и допуна акта о процени ризика на радном месту и у
радној околини

ЦЕНА (без ПДВ-а)
Јединична цена израде акта процене ризика по
радном месту, за ПАРТИЈУ 2,
_______________ динара без ПДВ-а
без ПДВ-а
Јединична цена измене и допуне акта процене
ризика по радном месту за ПАРТИЈУ 2, без ПДВ-а

_______________ динара без ПДВ-а

ЦЕНА (без ПДВ-а)
Укупна цена предметних услуга за ПАРТИЈУ 2,
без ПДВ-а

________________ динара са ПДВ-ом

ЦЕНА (са ПДВ-ом)
Укупна цена предметних услуга за ПАРТИЈУ 2,
са ПДВ-ом

________________ динара са ПДВ-ом

РОК ИЗВРШЕЊА
Рок извршења нудим за
(не може бити дужи од 20 дана)

_______ дана од дана закључења
уговора.

РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања
(не краће од 15 нити дуже од 45 дана)

___________ дана од дана пријема
рачуна за испоручено предметно добро

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)
Датум

М. П.

_______ дана од отварања понуда
Понуђач

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити
поверен подизвођачу
________________ %
( уписати проценат)
Део предмета јавне набавке који ће
извршити преко подизвођача
_________________________________________
( уписати )
Напомене
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе (у писаној форми у понуди)
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.”

