
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-7275 

Датум: 16.03.2016. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015 ), Комисија за јавну  набавку мале вредности добара – Набавка резервних делова за 

пумпе и пумпне агрегате, број 18/16, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-

6145/1 дана 07.03.2016. године по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних 

набавки дана, интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС дана 

08.03.2016. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ. БР.18/16 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка 

резервних делова за пумпе и пумпне агрегате, број 18/16  се мења на следећи начин: 

Мења се у делу  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на 

страни 17/66 тако да сада иста гласи: 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:  

 

1.-да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  

 

в) Да је понуђач у 2014. и 2015. години испоручио наручиоцима купцима делове за  пумпне 

агрегате у пумпних станицама  која су предмет набавке у вредности од минимум 18.000.000,00 

динара без пдв.  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

  

в) попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и 

оверава претходни наручилац) 

 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, 14/2015, 68/2015 ), продужио рок за подношење понуда. 

Нови рок за подношење понуда је 21.03.2016. године до 12,00 часова.  

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 
Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


