
 

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга - Услуга подршке раду корисницима АМРЕС и подршке 

развоја сервиса и услуга АМРЕС за регион Београда (сервисни 

центар у Београду) – ЈН бр. 05/15 

Страна 1 од укупно 1 

 

Информационо-комуникациона установа 
„Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС“ 

Булевар Краља Александра 90, Београд  

тел. 011/7158-942, факс. 011/3370-288 

 

Број: 404-363/2016/08 
Датум: 08.09.2016.године 

Комисија за јавну набавку услуга у отвореном поступку- Услуга повезивања основних 

и средњих школа у Републици Србији на АМРЕС- ЈН бр. 01/16, образована решењем број 

404-363/2016/03 од 14.06.2016. године, у склади са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), припремила је 

дана 08.09.2016. године 

Изменe конкурсне документације 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- Услуга повезивања основних и средњих школа у Републици Србији на АМРЕС- 

ЈН бр. 01/16 

Мења се конкурсна документација за јавну набавку  у отвореном поступку јавне набавке 
услуга - Услуга повезивања основних и средњих школа у Републици Србији на АМРЕС - ЈН 
бр. 01/16, и то: 

1. У конкурсној документацији на страни 33 од 288 у тачки 5.11. у пасусу који гласи 

„Уколико понуђач не достави тражену банкарску гаранцију и/или писмо о намерама 

банке за добро извршење посла, као и ако наведена не садрже обавезну 

минималну садржину, ако садрже краће рокове важења и у супротности су са 

захтевима и условима наручиоца који су одређени у погледу ових писама, понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива.“, речи које гласе „тражену банкарску 

гаранцију и/или “ БРИШУ СЕ, тако да сада пасус гласи: 

„Уколико понуђач не достави писмо о намерама банке за добро извршење посла, 

као и ако наведено не садржи обавезну минималну садржину, ако садржи краће 

рокове важења и у супротности су са захтевима и условима наручиоца који су 

одређени у погледу ових писама, понуда ће бити одбијена као неприхватљива“ 

 

Наведена измена је сачињена у складу са Одговором 1  бр. 404-545/2016/02 од 08.09.2016. 

године који је дат у предметној јавној набавци. 

У преосталом делу текст Конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје 

неизмењен. Сва појашњења конкурсне документације која су дата до ових измена и допуна 

и даље важе. 

Понуде понуђача које нису сачињене у складу са овим Изменама и допунама Конкурсне 

документације– биће оцењене као неприхватљиве. 

 

 

 


