ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2-7093
Датум: 16.03.2015.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија за
јавну набавку мале вредности услуга – Услуге мерења вибрација, број 02/15, образована
Решењем број 5.2-6415/1 дана 09.03.2015. године по позиву за подношење понуда објављеном
на Порталу јавних набавки дана 11.03.2015. године у року предвиђеном за подношење понуда
врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН. БР.02/15
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге мерења
вибрација, број 02/15 се мења на следећи начин:
Извшена је измена на страни 15/34 конкурсне документације Наручиоца у делу "2.- да
располажу довољним кадровским капацитетом" на следећи начин:
Уместо захтева "Да међу запосленима има минимум два доктора техничких наука машинске
струке" нови додатни услов за кадровски капацитет гласи: "Да међу запосленима има бар два
дипломирана машинска инжењера "
Такође у измењеној конкурсној документацији на страни 15/34 се додаје и нови додатни услов
који се односи на пословни капацитет:
Потенцијални понуђач мора да поседује важећу акредитацију за обављање послова мерења
вибрација а која је добијена од овлашћене установе.Иста мора бити специјалистичка а не оштег
типа.Важност акредитације не сме да истекне за време важности Уговора.Акредитација за
мерење вибрација мора да обухвата – покрива све карактеристике пумпних агрегата дате у
техничкој спецификацији,као начин његовог доказивања.
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 24.03.2015. године до 12,00 часова.
Наведене измене се налазе у измењеној конкурсној документацији која је објављена на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца и сви заинтересовани понуђачи могу да исту
преузму.
ЈКП Водовод и канализација Н.Сад
Комисија за јавне набавке

