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  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.- 1247 

Датум: 23.01.2017. 

  

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

Комисија за јавну  набавку мале вредности услуга – Услуга мерења квалитета и квантитета 

испуштених вода на изливима канализације у Дунав бр. 98/16, образована Решењем број 5.2-

32236/1 дана 26.12.2016. године по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца   дана 18.01.2017. године у року предвиђеном за 

подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА,БР.98/16 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале  вредности услуга - Услуга мерења 

квалитета и квантитета испуштених вода на изливима канализације у Дунав бр. 98/16, се мења 

на следећи начин: 

Тачка 1. 

У Конкурсној документацији Наручиоца на страни 17/42 мења се у делу 1.Неопходан пословни 

капацитет, додаје се тачка ц) и сада гласи: 

 

„ц) Да је понуђач у предходном периоду од две обрачунске године (2015,2016) предходним 

Примаоцима услуге/Наручиоцима извршио услугу која је предмет јавне набавке најмање у 

износу од 10.000.000,00 динара без пдв-а. 

 Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити потврде ранијих прималаца 

услуге/наручилаца у складу са обрасцем број 9. ове конкурсне документације, потписане 

и оверене од стране овлашћених лица прималаца услуге/наручилаца.“ 

Тачка 2. 

У Конкурсној документацији Наручиоца на страни 17/42 мења се у делу 2.Неопходан технички 

капацитет, додаје се тачка која сада гласи: 

 

2.- да располаже непоходним техничким капацитетом и то:  

 

а) да  располаже неопходним уређајима и то : 

 Уређај за мерење протока отпадних вода. 

 Уређај за аутоматско узорковање. 

 Еталонирану преносну комору за транспорт узорака воде. 
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Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити пописну листу на дан 31.12.2016.где 

је потребно маркером обележити тражене уређаје или копије рачуна уколико је уређај купљен 

након 31.12.2016, односно важећи Уговор о  лизингу захтеваног уређаја или уговор о закупу и 

фотокопија уверења о еталонирању за еталонирану преносну комору за транспорт узорака воде 

 
 

Све наведене измене се налазе у измењеној конкурсној документацији која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и сви заинтересовани понуђачи могу 

да исту преузму.  

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација 

                                                     Комисија за јавне набавке 


