ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број:5.2.-14253
Датум:28.05.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015,
68/2015 ), Комисија за јавне набавку велике вредности радова - Извођење радова на
текућем одржавању објеката ЈКП „Водовод и канализација“, са набавком и уградњом
материјала – Јавна набавка број 22/18-С по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоцауи Службеном гласнику РС року
предвиђеном за подношење понуда врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БР. 22/18-С
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности радова - Извођење
радова на текућем одржавању објеката ЈКП „Водовод и канализација“, са набавком и
уградњом материјала – Јавна набавка број 22/18-С се мења на следећи начин:
Мења се конкурсна документација предметне набавке и гласи:
1. На страни 12/67 тачка18, мења се и гласи:
18. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
... Објекти се налазе на територији града Новог Сада и приградских насеља :
Нови Сад :
Зличићева бр. 25 – 9 објеката, Масарикова бр. 17 – 4 објекта, Јиречекова бр. 41 (Фабрика
Воде) – 12 објеката, Централни Магацин, Подунавска бр. 8 (Адице) - 5 објеката, Ратно
острво - 6 објеката и Петроварадинска ада (сви бунари) - 6 објеката, Црпна станица ГЦ1
(код Кванташке пијаца) – 1 објекат, Црпна станица ГЦ2 (Кеј Нови Сад) - 1 објекат.
Приградска насеља:
Објекти канализације – Ковиљ - 2 објекта, Степановићево - 2 објекта, Руменка - 2 објекта,
Футог – 2 објекта / (без тачне адресе).
Објекти водовода – Ковиљ - 1 објекат, Стари Лединци - 2 објекта, Сремска Каменица (без
тачне адресе) - 2 објекта, Петроварадин - 2 објекта / (без тачне адресе).
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2. На страни 26/67, тачка 4.-да располажу неопходним кадровским капацитетом и
то,мења се и гласи:
Да има најмање 8 запослених/радно ангажованих лица од којих је :
- Најмање 1 дипломирани инжењер са важећом лиценцом 400 или 410 или 411 или 401
......

НАПОМЕНА:
Све наведене измене налазиће се у Измењеној конкурсној документацији која ће бити
објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца. Понуђачи су
дужни да своју понуду подносе искључиво на обрасцима из Измењене конкурсне
документације. Рок за подношење понуда остаје непромењен.
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