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

за јавне набавку велике вредности радова – радови на санацији бунара утискивањем 

дренова на БХД бунарима на изворишту „Петроварадинска ада“ – један бунар БХД-5 са 

набавком и уградњом материјала у отвореном поступку број 09/14-С, по позиву за 

подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет страници 

Наручиоца у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БР. 09/14-С 

 

Дана 08.05.2014. примили смо путем мејла Молбу потенцијалног понуђача за продужење 

рока за подношење понуда како би потенцијални понуђач био у могућности да достави 

понуду која би у потпуности одговарала условима тендера. Наручилац је изашао у сусрет 

потенцијалном понуђачу ради што веће конкуренције у предметној јавној набавци. 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку: радови на санацији бунара утискивањем 

дренова на БХД бунарима на изворишту „Петроварадинска ада“ – један бунар БХД-5 са 

набавком и уградњом материјала се мења на следећи начин: 

 

На страни 5/69  тачка 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 14.05.2014. године до 11 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 

14.05.2014. године са почетком у 11:15 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 печатом и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

1.  

И сада гласи: 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 28.05.2014. године до 11 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 

28.05.2014. године са почетком у 11:15 часова.  
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