
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-30446 

Датум: 06.11.2015. 

  

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 црева високог притиска, 

млазница и редукција,  број 45/15, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-

29589/1 дана 30.10.2015. године по позиву за подношење понуда  објављеном на Порталу јавних 

набавки дана 30.10.2015. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ. БР.45/15 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка црева 

високог притиска, млазница и редукција,  број 45/15  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 17/42 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:  

 

 да је у прошлог години ( 2014. ) продао минимум по две млазнице које су предмет набавке  

-Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: потврде ранијих 

купаца/наручилаца које морају бити потписане и оверене печатом од стране овлашћених 

лица купаца/наручилаца (Образац бр. 7) 

 

У складу са наведеним изменама, мења се и Образац бр. 7.- Потврда, издата од стране 

претходног наручиоца као потврда референце  на страни 36/42 Конкурсне документације, тако 

да сада исти гласи: 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  7.-      

 

 

П О Т В Р Д А 

 

Назив наручиоца   

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Овлашћено лице за 

заступање  

 

  

којом у складу са чланом 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) потврђујемо да нам је 

 

   ______________________________________________________________________  

(називи и седиште испоручиоца) 

 

у 2014. години квалитетно и у року испоручио по две млазнице које су предмет набавке. 

 

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у постпку 

јавне набавке мале вредности добара – Набавка црева високог притиска, млазница и 

редукција за потребе Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад  ј.н.м.в. бр. 45/15  и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

Место:__________________  

Датум:__________________ 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

 

                                                                                             Наручилац 

  

                                                                                    ____________________ 

                                                                          (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                 ____________________ 

                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 
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 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 16.11.2015. године до 10,00 часова.  

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 

 

 


