
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-19478 

Датум:28.07.2016.  

  

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

68/2015 ), Комисија за јавну  набавку велике вредности добара у отвореном поступку – Набавка 

резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, број 28/16-С, образована Решењем 

о образовању Комисије, број 5.2-17180/1 дана 23.06.2016. године по позиву за подношење 

понуда  објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и на Порталу 

службених гласила РС  дана 23.06.2016. године у року предвиђеном за подношење понуда 

врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВВ. БР.28/16-С 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности добара у отвореном 

поступку – Набавка резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, број 28/16-С  

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 18/47 Конкурсне документације Наручиоца тако да сада иста гласи: 

 

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

набавке и то:  

 

1.- да располажу неопходним пословним капацитетом и то: 

 

a) Да је понуђач у претходној 2015. години испоручио наручиоцима купцима делове за  

пумпне агрегате која су предмет набавке и/или обавио ремонте истих у вредности од 

минимум 18.000.000,00 динара без пдв.  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

 

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

оверава претходни наручилац) 

У складу са наведеним изменама, мења се и Образац бр. 9. - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ-

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  на страни 43/47 Конкурсне документације Наручиоца, тако да сада 

исти гласи: 
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ОБРАЗАЦ 9.- 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 

_________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно испоручио и/или урадио ремонт 

______________________________________________ укупне вредности 

________________________ динара 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

Потврда да се издаје на захтев понуђача 

__________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци велике вредности добара - Набавка 

резервних делова са санацијом кућишта пумпи ДХ 58-35, за ЈКП ,,Водовод и канализација, 

Нови Сад, у поступку јавне набавке велике вредности ј.н.в.в.бр.28/16-С  и у друге сврхе се не 

може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.                Законски заступник: 

 

                                                                        _________________________________ 

 

Напомена: Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце .  
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Надаље, 

 

Наручилац је уочио техничку грешку у тачки 3.17. ГАРАНТНИ РОК на страни 10/47 

Конкурсне документације Наручиоца, тако да сада иста гласи: 

 

3.17. ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок за испоручена добра износи минимум 24 месеци рачунајући сваки пут  од дана 

потписивања Записника о примопредаји добара/отпремнице,а за изведене радове санације 

кућишта 5 година. 

 

Рок одазива за отклањање грешака у гарантном року исказује се у сатима/данима и почиње да 

тече од момета пријема писаног захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица 

Наручиоца. (укључујући и е маил).  

 

 

 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 28.07.2016. године до 12,00 часова.  

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 

 

 


