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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 

и 14/2015), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набавке:   

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку мале вредности - TV апарати, редни број 22-1.1.7 

 

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 6 Упутство понуђачима како да сачине 

понуду (поглавље 6.19 Захтев за заштиту права) и делу 7 образац понуде: 

 

I - у поглављу 6 Упутство понуђачима како да сачине понуду (поглавље 6.19 Захтев за 

заштиту права) мења се текст тако да гласи:  

 
 Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  (насловљава)  Републичкој  комисији,  а  

предаје наручиоцу. 
 
Примерак   захтева   за  заштиту  права   подносилац   истовремено   доставља   

Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања. 
 
После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка,  

рок  за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

републичка административна такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ 22-1.1.7 – 

наручилац Безбедносно-информативна агенција, прималац уплате: буџет Републике Србије) 

уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

 

II -oбрасцу  понуде ( образац 7) из конкурсне документације мења се и додаје текст тако да 

гласи:  

 

- 6) Рок и место испоруке (не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора на 

паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб): ______________дана од дана 

закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.   

- Напомена: Обавезно уписати назив понуђеног добра (марка и модел).  

 

Прилог: измењен образац 7   

 

 Члан Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

   Милан Ђаконовић 
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7 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

П   О   Н   У   Д   А 

бр. ______________ од _______________ 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 

- Име особе за контакт: ______________________________________________________ 

- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 

- Телефон: ___________________________________________ 

- Телефакс: ___________________________________________ 

- Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________________________________ 

- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана 

у динарима без ПДВ-а: __________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, исказана 

у динарима са ПДВ-ом: _________________________________________________________________ 

5) Рок и начин плаћања: по извршеном квалитативном пријему, а најкасније у року од 45 дана 

од дана пријема исправне фактуре. 

6) Рок и место испоруке (не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора на паритету 

фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб): ______________дана од дана закључења 

уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.   

7) Квалитативни пријем добара: до 7 дана од дана испоруке. 

8) Гарантни рок (не може бити краћи од рока који даје произвођач добaра):__________________ 

_________________________________ од дана сачињавања записника о квалитативном пријему. 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): _____________________дана 

Напомена понуђача:____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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Напомена: Обавезно уписати назив понуђеног добра (марка и модел). 
 

 

Прилози  обрасца  понуде:   -   Прилог 1 (подаци о понуђачу), 
  

                           -   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 
 

                            -  Прилог 3 (подаци о подизвођачу). 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

                                    

 

р.б. НАЗИВ ДЕЛА Ј.М. КОЛ.  

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

 (БЕЗ ПДВ-А) 

УКУПНА  

ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

1. 

TВ пријемник: 
- Дијагонале: од 39" до 42" 

- Формат екрана 16:9 

- Резолуција 1920x1080p (FullHD) 

или већа 

- Динамички контраст            

(минимум 100.000:1) 

- Фреквенција освежавања 100Hz 

-RF антенски улаз, Т/C (минимум 

1x) 

- DTV Tuner: DVB-T2 и DVB-C 

- SCART (1x) 

- HDMI (минимум 2x) 

- USB 2.0 (минимум 1x) 

- CI slot (минимум 1x) 

- Звучници 2 x 6 W (минимум) 

- Боја: црна 

- Метални зидни носач за 

телевизоре величине од 23" – 56" 

(58-142cm) који подржава VESA 

стандарде до 400x400 

 

Назив понуђеног добра:__________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

ком 10   

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а  

ПДВ од _______% 

УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом 

 


