
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број:5.2.-36337 

Датум: 28.11.2014. 

  

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

јавну  набавку мале вредности услуга – услуге сервиса и поправки алатних машина у 

машинској радионици број јнмв 45/14  образована Решењем број 5.2. -33996/1 дана 10.11.2014. 

године по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца  дана 21.11.2014. године у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 45/14 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге сервиса и 

поправки алатних машина у машинској радионици број јнмв 45/14  се мења на следећи начин: 

Мења се техничка спецификација предмета набавке и у складу са истом измењен је Образац 

бр.4- Образац структуре цене. 

 

Мења се рок за извршење услуге у тачки 16. Конкурсне документације и сада гласи: ,, Рок 

извршења појединачне услуге не може бити краћи од 5 календарских дана, нити дужи од 20 

календарских дана, рачунајући од дана пријема позива Наручиоца за извршење појединачне 

услуге, укључујући и упућивање истог путем  електронске поште.,, 

 

Додаје се образац број 9- Потврда о увиду у алатне машине које су предмет јавне набавке. 

 

Додаје се у Конкурсној документацији тачка 29. УВИД У АЛАТНЕ МАШИНЕ КОЈЕ СУ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОД НАРУЧИОЦА. 

 

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), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда је 08.12.2014. године до 13,00 часова.  

 

Наведене измене се налазе у Измењеној конкурсној документацији која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.vikns.rs и сви заинтересовани- 

потенцијални  понуђачи могу да исту преузму и да своју понуду поднесу искључиво на 

обрасцима који су саставни део Измењене конкурсне документације за предметну јавну 

набавку. 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 

 

Доставити: 

-Служби јавних набавки 

-Архиви 

http://www.vikns.rs/#_blank
http://www.vikns.rs/#_blank

