Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
јавног позива
ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно
предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)
I.1)

Назив и адресе

Назив:

општина Бабушница - Општинска управа

Порески идентификациони број (ПИБ):
102145694

Адреса: Ратка Павловића 1
Место:

Бабушница

НСТЈ ознака: RS226

Поштански број: 18330

Држава: Србија

Особа за контакт:

Владица Костић

Телефон: +381 656441736

Електронска пошта:

vladica.kostic@babusnica.rs

Факс:

+381 10385191

Интернет страница(-е):
Главна страница:

www.babusnica.rs

Страница профила наручиоца:

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)
II.1)

Предмет набавке

II.1.1)

Назив: Набавка рачунарске опреме

Референтни број: 404-124/2020-4

II.1.2)

Главна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

II.1.3)

Врста предмета набавке

II.1.4)

Кратак опис:

30230000 - Рачунарска опрема
Радови

Добра

Услуге

Јавна набавка је обликована у две партије и то :
-

Партија 1 – Набавка рачунарске опреме за унапређење система еУслуга у општини Бабушница

Партија 2 – Набавка рачунарске опреме као мера популационе политике јединица локалне самоуправе у
Републици Србији у 2020. години
Процењена вредност набавке рачунарске опреме је 1.205.000,00 динара без пдв-а, односно за Партију 1 – 817.083,33, за
Партију 2 – 387.916,66

Одељак VI: Допунски подаци
VI.5)

Датум слања овог огласа: 13.10.2020

VI.6)

Упућивање на основни оглас
Основни оглас:
Број огласа на Порталу јавних набавки:

2020/С Ф02-0002945

Одељак VII: Измене
VII.1)

Информације које се мењају или додају
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VII.1.1)

Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција)
Измена података из основног огласа
Измена конкурсне документације

Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

VII.1.2)

Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)

Број одељка:

II.2.10

Уместо:

Гласи:

Партија бр.:

1

Да

Не

Број одељка:

Уместо:

Гласи:

Партија бр.:

Главна CPV ознака:

Главна CPV ознака:

Место на којем се налази текст који је потребно
изменити:

Додатна CPV ознака:

Додатна CPV ознака:

Број одељка:

Уместо:

Гласи:

Партија бр.:

Датум:

Датум:

Место на којем се налази текст који је потребно
изменити:

локално време:

локално време:

Место на којем се налази текст који је потребно
изменити:
Варијанте су дозвољене

VII.2)

Остали додатни подаци:

Приликом креирања самог поступка на Порталу јавних набавки дошло је до техничке грешке у Партији 1 , у делу који се
односи на варијанте. Грешком је штиклирано поље да су варијанте дозвољене .
Имајући у виду члан 87 Закона о јавним набавкама :
„Наручилац је дужан да продужи рок за подношење пријава или понуда у следећим случајевима:
1) ако додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци нису стављене на располагање у року
из члана 97. став 2. овог закона;
2) ако је документација о набавци битно измењена;
понуда.

3) ако Портал јавних набавки није био доступан у току периода од четири сата пре истека рока за подношење пријава или

Сматра се да је документација о набавци битно измењена ако би због измена привредним субјектима нужно било
потребно додатно време за припрему понуде или пријаве, а нарочито ако се те измене односе на критеријуме за квалитативни
избор привредног субјекта, критеријуме за доделу уговора или техничке спецификације предмета набавке....“ ,
Наручилац сматра да поменута техничка грешка која ће бити исправљена изменом конкурсне документације и јавног
позива није битна измена конкурсне документације која изискује привредним субјектима додатно време за припрему понуде, те
сматра да није потребно продужавати рок за подношење понуда због предметне измене.

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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