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Република Србија  

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  

ул. Кнеза Вишеслава бр. 66,  

11030 Београд  

Евиденциони број: 404-109/14-9 

Датум: 15.07.2014. год. 
  
  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 18/14 – НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА 

ПОТРЕБЕ „РХМЗ“-А ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА 

ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 
  

  

За јавну набавку мале вредности бр. 18/14 – Набавка штампарских услуга за потребе 

„РХМЗ“-а, обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати 

засебно, Наручилац је извршио следеће измене и допуне у конкурсној 

документацији: 

 

1. На страни 6 Конкурсне документације у Партији 1: Опште штампарске услуге 

(Одељак III:  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.), 

у спецификацији у датој табели, додају се  следећи предмети штампарских услуга 

(као и свугде у конкурсној документацији где се помињу): 
 

 

- Додаје се ставка 34 која гласи:  

  Позивнице, 300 комада 
 

- Додаје се ставка 35 која гласи: 

  Коверте за позивнице, 300 комада 
 

- Додаје се ставка 36 која гласи: 

  Визит карте, 300 комада 

 

2. На страни 7 конкурсне документације у Партији 1: Опште штампарске услуге 

(Техничке карактеристике предмета штампарских услуга), додају се 

карактеристике следећих предмета штампарских услуга (као и свугде у 

конкурсној документацији где се помињу): 
 

 

- Позивнице - специјални папир 240 gr 

    - димензије 20 х 20 cm 

    - биговано на средини 

    - 1 боја 
 

 -     Коверте за позивнице - American 11 x 23 cm 

         - са штампом 

         - 1 боја 
 

- Визит карте – акварел бјанко 

      - папир 280 gr 

      - 2 боје 

      - 9 х 5 cm 
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3. На страни 23 Конкурсне документације (9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ), мења се Захтев у погледу начина и рока 

извршења предметних услуга (као и свугде где се помиње рок испоруке у 

конкурсној документацији) и гласи: 

 

Понуђач ће предметне услуге вршити до укупно уговорене вредности уговора за сваку 

партију посебно, а према ценама датим у обрасцу понуде. Испорука предмета 

штампарских услуга извршиће се сукцесивно, у просторијама (магацину) Републичког 

хидрометеоролошког завода, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд. Рок извршења 

предметних услуга понуђач уписује у Обрасцу понуде и он не може бити дужи од 15 

(петнаест) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 

 

 

 

 

         

 

           За Комисију за јавну набавку 

 

         Бранислава Илић, дипл.правник 


