
 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВЛАГЕ  

НА ОБЈЕКТУ ЗГРАДЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ»ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ» ЗРЕЊАНИН 
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Трг Слободе бр.10 

Тел. (023) 315-0-128 

Тел./факс (023) 315-0-129 
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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку, број ЈН 1.3.1/18-радови, по позиву 

број   404-14-12-2/2018-IV-08-05 

 

 

 

             На основу члана  63. став 1 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

Комисија за јавну набавку, сачинила је следећу измену Конкурсне документације :  

 

 

 

-На 2 страни из садржаја брише се: 

Образац -потврда референтног наручиоца 
 

 

-На страни 5 брише се: 

«1.2.   ДОДАТНИ УСЛОВИ чл.76 став 2. ЗЈН пословни  капацитет: 

  

 Наручилац је у конкурсној документацији  предвидео  додатне услове за учешће у поступку предметне 

јавне набавке: 

 

а) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 

 

              - Да је  Понуђач у 2016,2017 и 2018 до момента објаве позива на порталу јавних набавки извео 

радове на пресецању влаге на најмање 1 објекту . 

. 

-на страни 6 брише се: 

б)  Докази за испуњеност додатних услова из члана 76 став 2.ЗЈН  

 

а) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:  

Доказ:  

 Потврда,Копија уговора о извођењу радова и окончана ситуација.» 

 

-На страни 24 брише се 

образац 6 Потврда  
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  На основу  изнетог, мења се и рок за подношење и  отварање понуда који је дат у Позиву за 

подношење понуда и у Конкурсној документацији у делу Упутство понуђачима  како да сачине понуду,   

тако да  нови рокови су  : 
  рок за подношење понуда  је 07.09.2018.године до 09,00 часова  

  рок отварања понуда  је 07.09.2018.године у 10,00 часова   

 

У складу са чл. 63 Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и да 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, што представља посебан документ  који ће бити 

објављен на  Порталу јавних набавки и  на Интернет страници наручиоца.Ове измене и допуне су саставни део 

конкурсне документације... 

 

                  Измену објавити:  

                       -на Порталу јавних набавки, 

                       -на Интернет страници наручиоца            

 

                                                             ЧЛАН  КОМИСИЈЕ  

                                                                                                                       Беновић Едвард 


