
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.- 17045 

Датум: 27.06.2017. 

  

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 услуга - Услуга еталонирања посуђа и 

опреме у служби „Лабораторија“, број јнмв 43/17, образована Решењем о образовању 

Комисије, број 5.2-16565/1 дана 22.06.2017. године по Измењеном позиву за подношење понуда 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.06.2017. године 

у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА ЕТАЛОНИРАЊА ПОСУЂА И 

ОПРЕМЕ У СЛУЖБИ „ЛАБОРАТОРИЈА“ 

 - ЈНМВ БР. 43/17 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Услуга 

еталонирања посуђа и опреме у служби „Лабораторија“, број јнмв 43/17 се мења на следећи 

начин: 

 

Мења се у делу, тачка 1. Да располаже неопходним пословним капацитетом и то на страни 

17/42 Конкурсне документације Наручиоца,додаје се тачка ц) 

 

и сада гласи: 

„ц)  - за позиције 38 и 39 да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или 

овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се 

овлашћује понуђач да има право продаје, одржавања, сервисирања и валидације/ 

верификације опреме компаније произвођача. 

- Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити овлашћење/ауторизацију      

произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије 

издато на име понуђача.“ 

 

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 05.07.2017. године до 11.00 часова. 

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

 
Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


