
                               
Република Србија

Први основни суд у Београду
Су IV 22- 8-5/2018

Дана, 24.04.2018.године
Београд, Булевар Николе Тесле 42-а

                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ  ПОНУЂАЧИМА

Који су преузели Конкурсну документацију у отвореном поступаку за јавну набавку 
услуга – консолидованог решења за штампу, број 04/18, за потребе Првог основног 
суда у Београду.

Због  техничких  грешака  врши  се  измена  на  следећим  странама  конкурсне 
документације:

1) страна бр. 2  у делу
6. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од  25 дана, од дана јавног отварања 
понуда, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама 

мења се и гласи

 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од  10 дана, од дана јавног отварања 
понуда, сходно члану 108. Закона о јавним набавкама“.  

2) страна бр. 4  у делу
1  )    Финансијски  капацитет   -  Сматра  се  да  понуђач  располаже  неопходним 
финансијским  капацитетом  уколико  у  претходних  годину  дана,  рачунајући  од 
дана  објаве  позива  за  подношење  понуда  на  Порталу  јавних  набавки  (од 
24.04.2018.године  до  24.04.2018. године),  није  имао  блокаде  текућих  рачуна 
отворених код пословних банака за обављање платног промета 
мења се и гласи
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1  )   Финансијски  капацитет   -  Сматра  се  да  понуђач  располаже  неопходним 
финансијским капацитетом уколико у претходних годину дана, рачунајући од дана 
објаве позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (од 23.04.2017.године 
до 23.04.2018. године), није имао блокаде текућих рачуна“.

3) странe 39 – 44 у делу
Због техничке грешке  у нумерацији страна у конкурсној документацији недостајала 
је страна бр. 40  и конкурсна документација садржала је стране 1/44 до 44/44 односно 
одмах после стране 39/44 биле су стране 41/44, 42/44, 43/44 и 44/44.   
Изменом  конкурсне  документације  извршена  је  поновна  нумерација  страна,  и 
конкурсна документација сада садржи 43 стране и све стране су по редоследу 
нумерисане од 1/43 до 43/43.  

4) на странама које су биле нумерисане бр. 43/44 и 44/44
Због техничке грешке приликом претварања конкурсне документације у пдф формат 
у делу Функционалност Софтвера за мониторинг грешака и нивоа одржавања – SLA 
(Device  Management)  појављују  се  разломци  4/3  код  навођења  функционалности 
софтвера иза сваке тачке.

Изменом конкурсне документације у делу Функционалност Софтвера за мониторинг 
грешака  и нивоа одржавања – SLA (Device  Management),  бришу се разломци иза 
сваке тачке код навођења функционалности софтвера на странама бр. 42/43 и 43/43“.

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 04/18
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