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Број:5.2.-19465 

Датум:21.07.2017. 

 

 

Предмет: измена и допуна конкурсне документације бр. 1 , у складу са чланом 63. 

Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) у отвореном поступку 

јавне набавке радова на изградњи кућних канализационих прикључака у насељу 

Руменка са набавком и уградњом материјала, ЈНВВ број 18/17-С, за који је Позив за 

подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 26.06.2017. године  

 

 

Конкурсна документација у предметном поступку јавне набавке мења се на следећи 

начин: 

 

1. У одељку УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА, део додатних услова, тачка 2. подтачка а) мења се и гласи: 

 

а) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, 

успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, систем за 

пројектовање и извођење радова у области нискоградње, водопривреде и 

термоенергетике ISO 50001:2011 или систем за пројектовање и извођење радова у 

области нискоградње ISO 50001:2011. 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 
- фотокопију важећих сертификата наведених стандарда. 

 

 

1. На страни 5/85 у тачки 3.7. подношење и отварање понуде: 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до 31.07.2017. 

године до 09,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, 

сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања 

понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 31.07.2017. године са почетком у 09,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 
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печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, Наручилац је сходно одредбама члана 63. Став 5 

Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок 

за подношење понуда.  

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 

 

 


