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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: измена конкурсне документације у поступку јавне набавке: Услуга физичкотехничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, број јавне набавке: 404-1-224/18-17
Дана 14.06.2018. године, Наручилац је, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15) објавио обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, 08/3 број 404-1-18/18-18, у поступку јавне набавке услуге физичко-техничког
обезбеђења пословних објеката РФЗО, број јавне набавке: 404-1-224/18-17.
Наручилац врши измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке: Услуга
физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО, редни број набавке: 404-1-224/18-17
Измена конкурсне документације:
1. Конкурсном документацијом, на страни 8/41, у делу 4 - Техничка спецификација, у
табеларном приказу за партију 17 - Филијала Косовска Митровица, у колони временски интервал по
објекту, мења се временски интервал, тако да уместо:
„Од 07.00-19.00 и од 19.00-07.00“,
сада стоји:
„Од 07.00-19.00 или од 19.00-07.00 (12 сати, у неком од наведена два временска интервала)“.
2. Конкурсном документацијом, на страни 23/41, у делу 6 - Упутство понуђачима како да сачине
понуду, под тачком 27., под насловом Основ за измену уговора, брише се став 2. „Цена је фиксна и
не може се мењати у року од 12 месеци од дана закључења уговора. По истеку наведеног рока,
уколико дође до повећања минималне цене рада у Републици Србији, Извршилац може да достави
захтев за промену цене по једном радном часу по извршиоцу физичко-техничког обезбеђења.“
3. У Моделу уговора, на страни 37/41 у члану 2. мења се став 4. а бришу став 5., 6. 7. и 8.
У члану 2. став 4. уместо:
„Цена је фиксна и не може се мењати у року од 12 месеци од дана закључења уговора.
сада стоји:
„Цена из става 1. овог члана је фиксна.“
Бришу се став 5., 6. 7. и 8.:
„По истеку наведеног рока, уколико дође до повећања минималне цене рада у Републици
Србији, Извршилац може да достави захтев за промену цене по једном радном часу по извршиоцу
физичко-техничког обезбеђења.
Наручилац ће о захтеву за промену цене одлучити у року од 10 дана од дана пријема захтева.
Наручилац задржава право да захтев Извршиоца не прихвати.
Уколико Наручилац из било ког разлога не прихвати захтев за повећање цене, Извршилац
може тражити раскид уговора, с тим да је отказни рок 3 месеца.“
4. У Моделу уговора, на страни 37/41 у члану 3. мења се став 5. уместо:
„Обавезе преузете овим уговором које доспевају у 2019. и 2020. години, биће реализоване
највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у 2019. и 2020. години, у супротном
уговарачи су сагласни да овај уговор престаје да важи због немогућности извршења обавеза
преузетих од стране Наручиоца.“

сада стоји:
„Обавезе преузете овим уговором које доспевају у 2019. биће реализоване највише до износа
средстава која ће за ову намену бити одобрена у 2019., у супротном уговарачи су сагласни да овај
уговор престаје да важи због немогућности извршења обавеза преузетих од стране Наручиоца.“
5. У Моделу уговора, на страни 41/41 мења се члан 15. тако да уместо:
„Овај уговор се закључује на период од 22 месeца и почиње да важи од _______________.“
сада стоји:
„Овај уговор се закључује на период од 10 месeци и почиње да важи од ______________
закључно са ____________.
Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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