Математички институт САНУ
Београд
Број: 165/6
Датум: 24.03.2015 г
СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Број јавне набавке ЈНМВ 1/15
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу Управе за јавне набавке и на
интернет страници Математички институт САНУ

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поштовани,
Овим путем вас обавештавамо да је наручилац у предметном поступку јавне набавке:
мале вредности ЈНМВ број 1/15
Агенцијске услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата за
службена путовања у земљи и иностранству и резервацији хотелског смештаја у земљи
и иностранству
извршио измену конкурсне документације у делу:
5- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
тач 11 - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Првобитним захтевом наручиоца у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду
тачка број 11 гласила је:
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се
доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок плаћања, у односу на захтев
наручиоца да рок плаћања не може бити краћи од 15 и не дужи од 45 дана.
У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим
понуђеним роком плаћања, уговор ће се доделити понуђачу чија је понуда прва
приспела.

Након измене конкурсне документације тач 11 гласи:
„ 11- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се
доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок плаћања, у односу на захтев
наручиоца да рок плаћања не може бити краћи од 15 и не дужи од 45 дана.
Уколико две или више понуда имају једнаке понуђене цене и рок плаћања, као
најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде „

С поштовањем ,

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

