
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-28193 

Датум: 23.10.2017. 

  

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 радова у отвореном поступку – 

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: 

Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала, број јнвв 

08-И/2017, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-26706/1 дана 09.10.2017. 

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

страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и базе података дана 13.10.2017. 

године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ЈНВВ. БР.08-И/2017 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности радова у отвореном 

поступку – Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове 

насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала, 

број јнвв 08-И/2017 се мења на следећи начин: 

 

Мења се у тачки  3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА на страни 11/88 Конкурсне 

документације Наручиоца и то:  

 

Наручилац дозвољава авансно плаћање  у износу од максимално  50% од  понуђене цене. 

 

Плаћање ће бити извршено на следећи начин: 

- тражени проценат аванса од укупне вредности радова са обрачунатим  припадајућим   

ПДВ-ом сходно одредбама Закона о ПДВ-у,  плаћа се по добијању новчаних средстава из 

буџета Града Новог Сада, а на основу пријема одговарајућег предрачуна за авансно 

плаћање и неопозиве безусловне,без права на приговор, банкарске гаранције плативе на 

први позив , за повраћај аванса;  

- преостали  неавансирани део укупне вредности радова плаћа се на основу испостављања 

привремених ситуација и/или окончане ситуације испостављене по извршеној 

примопредаји радова (Записник о примопредаји),  а по добијању новчаних средстава из 

буџета Града Новог Сада. 

 

Понуда са већим авансом неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

Плаћање ће бити извршено по добијању новчаних средстава из буџета Града Новог Сада. 

 

С обзиром на наведену измену мења се и тачка 3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА, Образац број 3.- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Образац број 6.- ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ФИНАСИЈСКОГ ГАРАНЦИЈИ и Образац број 7.- МОДЕЛ УГОВОРА 
Конкурсне документације Наручиоца. 
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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. Рок за подношење понуда у предметном поступку остаје непромењен. 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

Доставити: 

- Архиви 

- Служби „Јавних набавки“ 


