
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 
Број:5.2.-35884 

Датум: 25.11.2014. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12),  Комисија за јавну  

набавку у  отвореном поступку   – извођење радова на санацији бунара утискивањем нових дренова на 

БХД бунарима на изворишту ,,Петроварадинска ада,, -један бунар БХД-1 са набавком и уградњом 

материјала, образована Решењем број 5.2-33719/1 дана 07.11.2014. године по позиву за подношење 

понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 10.11.2014. године у року предвиђеном за 

подношење понуда врши: 

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЈН. БР. 27/14-С  

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике  вредности - извођење радова на санацији 

бунара утискивањем нових дренова на БХД бунарима на изворишту ,,Петроварадинска ада,, -један 

бунар БХД-1 са набавком и уградњом материјала бр. 27/14-С,  се мења на следећи начин: 

1. Брише се реченица у тачки 3.18. – рок за извођење радова у упутству понуђачима како да 

сачине понуду која гласи : Оцена рока извођења радова је предвиђена као елемент критеријума 

за оцену понуда. 

2. Брише се други пасус у тачки 3.28. -  предности за домаће понуђаче у упутству понуђачима 

како да сачине понуду који гласи:  У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног 

понуђача који изводе радове, Наручилац ће изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача 

под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног 

понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 10 у корист понуде страног 

понуђача. 

До друге измене конкурсне документације је дошло због техничке грешке. Наручилац је приликом 

прве измене конкурсне документације мењао критеријум за доделу уговора са „Економски 

најповољније понуде“ на критеријум  „Најнижа понуђена цена“ , а горе наведена реченица и пасус су 

грешком остали у документацији, а тичу се критеријума „Економски најповољнија понуда“ 

 

Све 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.Рок за подношење понуда у предметном поступку остаје непромењен. 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 

 

Доставити: 

1.Архиви 

2.Служби јавних набавки 


