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Број:    ЈН МВ 11/2017 
Дана:   14.09.2017.године 
 
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015  и  68/2015)  Комисија за јавне набавке врши  

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА  

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације ЈН МВ 11/2017 

 

    1) У конкурсној документацији на страни 25/61   

25. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 
предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.  
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.  
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.  
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио 
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава 
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке.  
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда ће бити одбијена:  
1) уколико није благовремена;  
2) уколико поседује битне недостатке;  
3) уколико није одговарајућа;  
4) уколико ограничава права наручиоца;  
5) уколико условљава права наручиоца;  
6) уколико ограничава обавезе понуђача;  
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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