ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-13360
Датум: 21.05.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015,
68/2015 ), Комисија за јавне набавку добара – Набавка течног кисеоника у отвореном
поступку број 21/18-С, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила у року предвиђеном
за подношење понуда врши
ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ТЕЧНОГ КИСЕОНИКА БР. 21/18-С
Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара: Набавка течног кисеоника у
следећим ставкама:
Наручилац је изменио и допунио:
-

Тачку 11. – ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ.

- У оквиру одељка Услови за учишће из члана 75 и 76 ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова у оквиру додатног услова из тачке 2. Да располаже
неопходним техничким капацитетом:
 да располаже са минимално три мобилна резервоара течног кисеоника: запремине од
минимално1000 литара а максимално 2000 литара, капацитета главног испаривача 80
Nm3/h и радног притиска max 37 bar; максимално прихватљиве димензије сваког од
три мобилна резервоара у основи су 1,8м х 1,8м.
-

Доказ:
- пописна листа основних средствава са стањем на дан 31.12.2017. са
обележавањем маркером тражене опреме или важећи уговор о закупу или важећи
уговор о лизингу за опрему које није у власништву понуђача. За опрему у закупу
потребно је поред уговора о закупу достави и од закуподавца пописну листу са
стањем на дан 31.12.2017. године са обележавањем маркером тражене опреме. За
опрему купљену након 31.12.2017. године уместо пописне листе
понуђача/закуподавца доставити рачун о куповини
- каталог призвођача мобилних резервоара течног кисеоника који садржи приказ
техничких карактеристика и димензија резервоара којима понуђач располаже.
Наручилац је изменио и допунио Одељак техничке спецификације .
Све наведене измене и допуне налазе се у Другој измењеној конкурсној документацији која
ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
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Понуду поднети искључиво на обрасцима из Друге измењене Конкурсне документације
Наручиоца. Рок за подношење понуда остаје непромењен.
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке

Достаити:
- Служби јавних набавки
- Архива
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