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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015, 

68/2015   ), Комисија за јавне набавку добара – Набавка резервних пумпи и пумпних 

агрегата у oтвореном поступку  број 15/17-С, по позиву за подношење понуда  објављеном 

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила у 

року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ДОБАРА: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ПУМПИ И ПУМПНИХ АГРЕГАТА 

БР. 15/17-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара: Набавка резервних пумпи и 

пумпних агрегата се мења на следећи начин: 

 

Мења се конкурсна документација предметне набавке и гласи: 

 

1. На страни 20/74 мења се у делу Понуђач мора испуњавати следеће додатне 

услове у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то: 

 

1.- да располажу неопходним пословним капацитетом  и то: 

 

а)  да поседују важеће сертификате за стандарде  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

као доказ  испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију важећих 

сертификата  за стандарде ISO 9001, ISO 14001 ,OHSAS 18001. 

 

-Као доказ за  испуњеност овог услова потребно је доставити:  

 

-фотокопије сертификата важећих стандарда ISO 9001, ISO 14001 ,OHSAS 18001. 

 

в) – да је понуђач у последње две календарске  године извршио минимум два посла набавке 

,испоруке и пуштања у рад   KSB пумпи или одговарајућих  и пратећих компонената. 

 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: попуњена,  поттписана и 

оверена листа Потврда референци ( Образац 9) где је назначено ко је био наручилац,које 

пумпе су у питању (модел),када је испоручено и ко је одговорно лице (оверено од стране 

сваког одговорног лица наручиоца/купца) 
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Наведена измена представља саставни део конкурсне документације. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. Рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

 

 

                                                       ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                               Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Достаити: 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 


