
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
Број:5.2-34209 
Датум: 03.12.2013. 
  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија за 
јавне набавку услуга – Сервис фреквентних регулатора Данфос у преговарачком поступку 
без објављивања јавног позива члан 36. Став1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл 
гласник 124/12) , број 29/13-С,  образована Решењем број 5.2-32575/1 дана 18.11.2013. 
године  
 

  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈН. БР. 29/13-С 

 
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања јавног позива број 
29/13-С се мења у тачци 3.12. на стани 6/40 конкурсне документације: 
3.12. ЦЕНА 
Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са свим трошковима, без пореза на 

додату вредност и оне су фиксне за све време трајања уговора. 
Цена резервних делова може да буде исказана у динарима и у страној валути (ЕУР), а ради 

оцене понуда за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи курс НБС на дан 
када је започето отварање понуда. 

Уколико је цена резервних делова понуђена у страној валути (ЕУР), то ће плаћање истих бити 
извршено у динарској противвредности по одговарајућем средњем курсу НБС на дан 
фактурисања. 

У Обрасцу понуде исказати збир јединичних цена без ПДВ посебно за извршене услуге а 
посебно за резервне делове. 

У Обрасцу структуре цена исказати јединичне цене без ПДВ, јединичне цене са ПДВ, збирни 
износ цене без ПДВ и са ПДВ, посебно за извршене услуге а посебно за резервне делове. 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
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), продужио рок за подношење понуда. Нови 
рок за подношење понуда је 12.12.2013. године до 12,00 часова. 
Наведене измене се налазе у другој измени конкурсне документацији која је објављена на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и сви заинтересовани понуђачи могу 
да исту преузму. 
 
 


