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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 резервних пумпи и пумпних 

агрегата у отвореном поступку број 34/18-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 РЕЗЕРВНИХ ПУМПИ И ПУМПНИХ АГРЕГАТА 

БР. 34/18-С 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности добара: Набавка 

резервних пумпи и пумпних агрегата, у отвореном поступку, број 34/18-С, се мења у 

делу Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како 

се доказује испуњеност истих, стр 20-21/53 Конкурсне документације. 

 

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом  и то: 

 

г) – да понуђач располаже сервисом, овлашћеним од стране произвођача или овлашћеног 

представника произвођача предметних добара, у коме се обављају услуге сервисирања 

добара које нуди, на територији Републике Србије 

 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- изјава произвођача или овлашћеног представника произвођача пумпних агрегата које нуди 

у предметној набавци, да на територији Републике Србије поседују овлашћени сервис у 

коме се обављају услуге сервисирања њихових пумпи (произвођач треба да упише адресу 

овлашћеног сервиса). Изјава се даје на свом меморандуму и мора бити преведена на српски 

језик од стране овлашћеног преводиоца и оверена и потписана од стране одговорног лица 

произвођача или овлашћеног предтавника произвођача подводних пумпних агрегата. 

 

И сада гласи: 

 

г) – да на територији Републике Србије постојe сервиси овлашћени од стране произвођача 

или овлашћених представника произвођача, у којима се обављају услуге сервисирања 

добара која су предмет јавне набавке (KSB и FLYGHT или одговарајућих). 

 

као доказ испуњености овог услова потребно је доставити: 

- изјаве произвођача или овлашћених представника произвођача пумпних агрегата које нуди 

у предметној набавци, да на територији Републике Србије постоје овлашћени сервиси у 

којима се обављају услуге сервисирања њихових пумпи (произвођач/овлашћени 

представник произвођача треба да упише адресу овлашћеног сервиса). Изјаве се дају на 

свом меморандуму и морају бити преведене на српски језик од стране овлашћеног 
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преводиоца и оверене и потписане од стране одговорних лица произвођача или овлашћених 

представника произвођача пумпних агрегата. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

                                                          

 

                                                                   ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                            Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- Служби јавних набавки 

- Архива 

 


