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ЈНОП 03/2019-1.1.1

На основу члана 63. став 1. закона о јавним набавкама („Службени гл. РС“ број 124/2012,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Специјалне
болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник број 1095/2019 од 13.05.2019. године
припремила је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ: 1103/2019
за јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03/2019-1.1.1
1. У конкурсној документацији, на страни 36/77 у одељку

V - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ под тачком 1, подтачком 1.1 после А) и Б) додаје се под:
В) Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену, најкраћи
рок испоруке и најдужи рок плаћања исписати на одвојеним папирима, који су исте
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној
набавци.
2. У конкурсној документацији, на страни 37/77 у одељку V - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ након текста „Укупна оцена понуде добија се збиром пондера по свим
елементима, а затим се врши рангирање понуђача.„ додаје се следећи текст:
„Уколико након извршене оцене понуда за партију 3, две или више понуда имају исти
највећи број пондера, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 3. ЗЈН, ће бити
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исти највећи број пондера и најкраћи
рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.“

Горе наведене измене су саставни део конкурсне документације за отворени поступак јавне
набавке добара – Храна и прехрамбени производи ЈНОП 03/2019-1.1.1.
КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 03/2019-1.1.1
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