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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 и уградња опреме за 

дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК у отвореном поступку   број 26/18-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 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ ИСТЕМА 

РАДИО ВЕЗА У ЈКП ВИК 

БР. 26/18-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара: Набавка и уградња опреме за 

дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК се допуњује у делу тачка 12. ОДРЕДБЕ О 

САДРЖИНИ ПОНУДЕ ,односно додаје се каталог произвођача на српском или 

енглеском језику, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, из кога 

наручилац-комисија може недвосмислено утврдити да понуђено добро одговара 

захтеву из конкурсне докуметнације или извод из каталога издат од стране 

произвођача или друго штампано издање која мора да садржи све тражене техничке 

карактеристике добара која се нуде, а према захтевима наручиоца; понуђач је дужан 

да у каталогу означи производ-добро  који је предмет његове понуде на страни 8/47 

Конкурсне документације Наручиоца,у делу који је гласио: 

 

Надаље, 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара: Набавка и уградња опреме за 

дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК се мења у делу 1.- да располаже 

неопходним пословним капацитетом ,на страни 17 и 18/47 Конкурсне документације 

Наручиоца,у делу који је гласио: 

 

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

б) да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника 

произвођача за територију Републике Србије којом се овлашћује понуђач да има право 

нуђења, продаје и испоруке добара која су предмет јавне набавке. Овлашћење мора да 

гласи на име понуђача који подноси понуду. 

 

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:  
 

б) овлашћење/ауторизација/потврда издата понуђачу од стране произвођача или 

овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије, са позивом на 

Наручиоца и број предметне јавне набавке, којом се овлашћује понуђач да има право 

нуђења, продаје и испоруке добара које су предмет набавке и понуде. 
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И сада гласи: 

 

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

б) да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника 

произвођача за територију Републике Србије којом се овлашћује понуђач да има право 

нуђења, продаје и испоруке добара за Позиције 2.1,2.2,2.3,2.4,2.8,2.9,2.10,2.14. 

Овлашћење мора да гласи на име понуђача који подноси понуду. 

 

Као доказ испуњености ових услова потребно је доставити:  
 

б) овлашћење/ауторизација/потврда издата понуђачу од стране произвођача или 

овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије, са позивом на 

Наручиоца и број предметне јавне набавке, којом се овлашћује понуђач да има право 

нуђења, продаје и испоруке добара за Позиције 2.1,2.2,2.3,2.4,2.8,2.9,2.10,2.14. 

 

Надаље, 

 

На страни 26/47 Конкурсне документације Наручиоца у делу Образац број 3. – Образац 

понуде у тачци 7. у делу који је гласио: 

 

7. Рок за отклањање недостатака у гарантом року___________сати/дана (исказује се у 

сатима и не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од момента пријема писаног захтева од 

Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил)) 

И сада гласи: 

 

7. Рок одазива  за отклањање недостатака у гарантом року___________сати/дана 

(исказује се у сатима и не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од момента пријема 

писаног захтева од Наручиоца за отклањање истих (укључујући и е маил)) 

 

 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

                                                          

 

                                                                   ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                            Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 


