На основу члана 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у преговарачком поступку јавне набавке са објављивањем
позива за подношење понуда за радове на завршетку изградње рекреационог базена са аква
парком у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-1194 од 12.02.2016. године), извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1

У конкурсној документацији за јавну набавку радова на завршетку изградње рекреационог
базена са аква парком у Нишу, део V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин
преговарања, на страни 21/35 конкурсне документације, врши се измена, тако да сада гласи:
„Поступак преговарања ће се обавити истог дана, након завршетка поступка јавног
отварања понуда.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда и преговарања овлашћени представник
понуђа мора предати комисији писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда и
поступку преговарања, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Комисија ће на самом отварању понуда констатовати да ли понуде понуђача садрже све
доказе тражене конкурсном документацијом, не улазећи у формално - правну исправност, нити у
испитивање садржине достављених доказа. Понуде које садрже све доказе тражене конкурсном
документацијом ће као такве бити предмет преговарања. Приликом стручне оцене понуда комисија
ће ценити прихватљивост поднетих понуда.
Преговарачки поступак обавиће се писаним путем, применом једног корака, уз вођење
записника о преговарању.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена предметних радова.
Почетном понудом се сматра укупна понуђена цена без ПДВ из поднете понуде.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку његовом
коначном ценом сматраће се укупна понуђена цена из поднете понуде.
Комисија ће позвати овлашћене представнике понуђача да се, у временском року од 30
минута, писано изјасне тако што ће попунити нови Образац понуде и нову Техничку спецификацију
– Предмер радова и исте потписати, оверити печатом и предати у затвореној коверти комисији.
Уколико понуђач остаје при цени датој у поднетој понуди, комисија ће то записнички
констатовати и исти није у обавези да попуњава нови Образац понуде и нову Техничку
спецификацију - Предмер радова.
Комисија ће на лицу места прочитати податке из Обрасца понуде. Укупна понуђена цена
након једног корака биће коначна.“
Измењена страница 21/35 је саставни део конкурсне документације.
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