ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.-7025
Датум: 20.03.2018.
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 медицине рада, број
15/18, образована Решењем о образовању Комисије, број 5.2-6274/1 дана 13.03.2018. године по
Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана 15.03.2018. године у року предвиђеном за подношење понуда врши:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА МЕДИЦИНЕ РАДА
ЈНМВ БР.15/18
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуга медицине
рада, број јнмв 15/18, 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 21/72 Конкурсне документације тако
што уместо:
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
3.-да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
1. Понуђач мора да има радно ангажованог специјалисту интерне медицине, кардиологаинтернисте
ДОКАЗ – копија М обрасца о пријави и одјави осигурања и копија лиценце или решење о
издавању лиценце
сада стоји:
Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне
набавке и то:
3.-да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
1. Понуђач мора да има радно ангажованог специјалисту интерне медицине или
кардиолог – интерниста
ДОКАЗ – копија М обрасца о пријави и одјави осигурања и копија лиценце или решење о
издавању лиценце
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 27.03.2018. године до 10,30 часова. Измењена конкурсна
документација заједно са Измењеним позивом, Обавештењем о изменама и допунама конкурсне
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документације и Обавештењем о продужење рока за подношење понуда се налази на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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“

