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Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

јавног позива

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно 
предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Универзитет у Београду Порески идентификациони број (ПИБ): 
100052450

Адреса: Студентски трг 1

Место: Београд НСТЈ ознака: RS110 Поштански број: 11000 Држава: Србија

Особа за контакт: Слободан Тодоровић Телефон: +381 3207492

Електронска пошта: slobodan.todorovic@rect.bg.ac.rs Факс: +381 3207481

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.bg.ac.rs
Страница профила наручиоца:

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Материјал за одржавање хигијене Референтни број: ЈН-1.2./2021

II.1.2) Главна CPV ознака: 39830000 - Производи за чишћење Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:
Добра -разни материјал за одржавање хигијене, са испоруком на тражене адресе. Дате су оквирне количине по ставкама. 

Обавезна је достава узорака за одређене ставке.

Одељак VI: Допунски подаци
VI.5) Датум слања овог огласа: 19.03.2021

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас:
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф02-0007415

Одељак VII: Измене
VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција)

Измена података из основног огласа

Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

Измена конкурсне документације
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VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)

Број одељка: II.1.4
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:
Кратак опис

Уместо:
Добра -разни материјал за одржавање 
хигијене, са испоруком на тражене 
адресе. Дате су оквирне количине по 
ставкама. Обавезна је достава узорака за 
одређене ставке.

Гласи:
Добра -разни материјал за одржавање 
хигијене, са испоруком на тражене 
адресе. Дате су оквирне количине по 
ставкама. Обавезна је достава узорака за 
одређене ставке. Обавезна је и достава 
каталога понуђених производа за 
одређене ставке, који се достављају 
заједно са узорцима.

Број одељка: II.2.4
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:
Опис набавке

Уместо:
Разни материјал за одржавање хигијене, 
дат по ставкама и у оквирним 
количинама. Сукцесивна испорука на 
тражене адресе. Обавезна је достава 
узорака за обележене ставке.

Гласи:
Разни материјал за одржавање хигијене, 
дат по ставкама и у оквирним 
количинама. Сукцесивна испорука на 
тражене адресе. Обавезна је достава 
узорака за обележене ставке. Обавезна је 
и достава каталога понуђених добара за 
одређене ставке, који се достављају 
заједно са узорцима.

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Гласи:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо:
Датум:
Локално време:

Гласи:
Датум:
Локално време:

VII.2) Остали додатни подаци:

Предметне измене конкурсне документације наручилац не сматра битном изменом документације о набавци у смислу 
одредаба чл.87. ст.1. тач.2) и ст.2. ЗЈН, с обзиром да због наведених измена привредним субјектима није нужно потребно додатно 
време за припрему понуде, нити се измене односе на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта или на 
критеријуме за доделу уговора. У погледу техничких спецификација предмета набавке ради се искључиво о детаљнијем 
прецизирању појединих ставки, поједностављењу карактеристика одређених тражених производа, као и о омогућавању 
повећања конкуренције. Наручилац је додатне информације и појашњења објавио на Порталу јавних набавки, односно ставио на 
располагање на исти начин као и основну документацију, без навођења података о подносиоцу захтева, у законом предвиђеном 
року , чиме је поступио у складу са одредбом чл.97. ст.2. тач.2) ЗЈН.  Из наведених разлога, наручилац није у обавези да продужи 
рок за подношење понуда.

Кратак опис измена:
Поводом достављеног питања / захтева за појашњењем, наручилац је извршио тражено детаљније прецизирање 

техничких спецификација по свим наведеним ставкама, осим ставке 10.
Наручилац је такође извршио додатно поједностављење техничких спецификација за одређени број осталих ставки.
Изменом конкурсне документације, у одговарајућим деловима, усаглашена су тражена паковања појединих производа 

са постојећом понудом на тржишту.
Код појединих ставки извршено је поједностављење тражених карактеристика производа, чиме је, одређеним 

дефиницијама тражених производа, омогућено повећање конкуренције.

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


