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ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за ЈН 2/16- Услуге израде софтвера (обједињени књиговодствени, рачуноводствени и

угоститељски програм)

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12,
14/15, 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне документације у
поступку јавне набавке број 2/16 – Услуге израде софтвера (обједињени
књиговодствени, рачуноводствени и угоститељски програм)

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 29/37 у делу oбрасца бр 11
„Модел уговора“ тако што мења наслов модела уговора и исти сада гласи:

„МОДЕЛ   УГОВОРА
Услуге израде софтвера за потребе Института за рехабилитацију

ЈН број 2/16“

Преостали део конкурсне документације остаје неизмењен.

Ову измену и допуну конкурсне документације са измењеном страном 29/37 конкурсне
документације (у прилогу) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца, и иста је саставни део конкурсне документације.

Понуђачи се поучавају да приликом подношења понуде поднесу модел уговора (образац
11) који садржи наведену измену.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац приликом израде конкурсне документације чини техничку грешку коју
отклања на наведни начин.
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Наручилац неће продужавати рок за доставу понуда с обзиром на околност да
предметна измена нема за последицу објективну потребу за продужењем рока, у складу са
ЗЈН.

Пречишћен текст конкурсне документације наручилац објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца у саставу ове измене и допуне.

Комисија за јавну набавку
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29/37

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме
потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.

У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе
понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица
сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме
потврђују да прихватају све елементе уговора.

МОДЕЛ   УГОВОРА
Услуге израде софтвера за потребе Института за рехабилитацију

ЈН број 2/16

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Шифра делатности: 8521
Матични број предузећа: 07050844
ПИБ: 101962711
Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања
који заступа в.д.директор Прим. др Снежана Костић
(у даљем тексту: „Наручилац“)

и

ИЗВРШИЛАЦ: _______________________________________________________,
Шифра делатности ____________________________
МБ______________,
ПИБ______________,
број рачуна___________________,
кога заступа овлашћено лице _____________________________
(у даљем тексту: „Извршилац“)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС"
број 124/2012, 2/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуге, ЈН 2/16 услуге израде софтвера (обједињени књиговодствени,
рачуноводствени и угоститељски програм).

- да је Извршилац дана ______________. године   поднео понуду дел.   Бр. __________од


