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НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр.8. 

 

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку пића, напитака и 

разних прехрамбених производа за потребе Општинске управе и Скупштине 

општине Нови Бечеј, обликована по партијама, ЈНМВ IV 04-404-1/2-2015. 

 

Након увида у Конкурсну документацију, Комисија за јавну набавку пића, напитака и 

разних прехрамбених производа за потребе Општинске управе и Скупштине општине 

Нови Бечеј, обликовану по партијама, ЈНМВ IV 04-404-1/2-2015, на основу члана 63. 

ЗЈН-а мења Конкурсну документацију у поглављу I – ''Позив за подношење понуде'' 

тако што у тачки 7. Овог поглавља '' Начин подношења понуде'', и у поглављу VII тачка 

2 '' Упутства понуђачима како да сачине понуду''  додаје се: 

 

''Понуђач може да поднесете понуду за једну, две, три или све четири партије, при чему 

понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач у понуди треба да 

наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку, или само на одређену партију. У 

случају да је поднета понуда за све партије, оне морају бити поднете тако да се свака 

партија може посебно оцењивати. 

 

Уколико понуђач подноси понуду за једну, две, три или све четири партије, тада 

понуђач:  

- посебно, за сваку појединачну партију, подноси:  

1. Опис предмета набавке са понуђеном ценом из поглавља VIII Oбрасца  

понуде  и  

2. парафиран и оверен Модел уговора за партију за коју подноси понуду; 

- док остале обрасце подноси само једном, односно исте не треба подносити за 

сваку појединачну партију, са назнаком да су исти поднети са понудом за 

Партију бр. ____   и 

- понуде се подносе за сваку партију одвојено, у посебним, затвореним ковертама. 



 

 

 

Понуде, са припадајућом документацијом се подносе за сваку партију одвојено, у 

посебним, затвореним ковертама, са обавезном назнаком на лицу коверте „НЕ 

ОТВАРАТИ -  ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ бр. ___ Набавка пића, напитака и разних 

прехрамбених производа за потребе Општинске управе и Скупштине општине Нови 

Бечеј, ЈНМВ IV 04-404-1/2-2015, а на полеђини назив и адреса понуђача, број телефона, факса 

и e-mail понуђача, као и име и презиме лица за контакт, које је именовано од стране понуђача. 

 

 

                                                                                                Председник Комисије 

____________________________ 

                                                                                                 Станковић Трифун 

 

 


