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Предмет: Измена и допуна конкурсне документације зајавну набавку набавке у с л у гаодржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске
мреже, противпаничне расвете и обука запослених радника, за потребе Пореске управе
Регионалног одељења Ниш и припадајућих организационих јединица, за период од 12 месеци.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама вршимо измену и допуну
конкурсне документације за јавну набавку услуга - одржавања стабилних инсталација за
дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете и обука
запослених радника. за потребе Пореске управе Регионалног одељења Ниш и припадајућих
организационих јединица, за период од 12 месеци и то на следећи начин:
У конкурсној документацији на страни 21 у делу који се односи на елементе критеријума
и са колико пондера-бодова се вреднују под тачком 8 стоји:
8. Рок п лаћ ањ а........................................................................................................до 10 бодова
Израчунавање броја бодова по овом критеријуму вршиће се упоређивањем понуђених
рокова плаћања изражених v данима.
Највећи могући број бодова (пондера) по овом критеријуму је 10 бодова.
Понуда са најдужим роком плаћања (Рмин) вреднује се са 10 бодова. Број бодова (Бв) за
сваки понуђени рок који је краћи од најдужег (В) израчунава се према формули:
Р х 10
Бв = ---------------Рмах
а треба да стоји:
8. Рок плаћањ а........................................................................................................до 10 бодова

Број дана

35
након извршене
услуге

25
након извршене
услуге

15
након извршене
услуге

Број бодова

10

5

1

Такође допуњује се образац понуде из конкурсне документације и то на страни 29, тако
што се додаје нова тачка и то:
5.8.) Рок плаћања (заокружити један од понуђених рокова нлаћања):
A. 35 дана
Б. 25 дана
B. 15 дана

У прилогу дајемо нову страну 29.
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ЈН број 30 С тр ан а 29 о д 54

Напомена: Цена пуњења и фарбања апарата садржи и потрошни материјал који се не
може посебно фактурисати.

5.6.) Цена услуге шестомесечне контроле противпаничне расвете са издавањем стручног
налаза - записника _ _ _ _ _ _ _ _ _ динара по комаду.
5.7.) Основна обука и провера знања запослених са издавањем записника
5.7.1. Цена основне обуке са провером знања и издавањем записника за 1 радника
_________ динара;
5.7.2. Цена провере знања са издавањем записника за 1 радника ___________ динара;
Укупно (5.7.1.+5.7.2.) _ _ _ _ _ _ динара.
5.8.) Рок плаћања (заокружити један од понуђених рокова):
A. 35 дана
Б. 25 дана
B. 15дана

У ___________________
Д а н а______________ 2015. године

ПОНУЋАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомеие:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који с у 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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија. понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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