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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –отворени постпак за јавну
набавку добра - Куповина намештаја за потребе опремања објеката Предшколске установе
„11.април“ обликована у две партије , број ЈН 13-108-00
-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), а у складу
са додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку,
објављеним на Порталу јавних набавки дана 07.10.2013. године, достављамо информацију
о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара – Куповина намештаја за
потребе опремања објеката Предшколске установе „11.април“обликована у две партије ,
број ЈН 13-108-00.
-Измена Конкурсне документације се односи на Техничку спецификацију за партију 1.
На страни 12/144, у Техничкој спецификацији за партију 1, ставка под редни бројем 40,
колона ,,Врста намештаја“ текст:
,,Сет – канцеларијски сто 210 / 80 / 75 +8 столица
Сет се састоји од конференцијског стола (210x 80),
од универа, у боји по избору наручиоца, са металним
ногама у средини.
Осам канцеларијских столица тапацираних са еко
кожом у боји по избору наручиоца, са металном
конструкцијом / ногама.“, замењује се текстом:
,,Сет – канцеларијски сто 210 / 80 / 75 +8 столица
Сет се састоји од конференцијског стола (210x 80),
радна плоча од пуног дрвета заштићеног Пу лаком,
са металним ногама у средини.
Осам канцеларијских столица тапацираних са еко кожом
у боји по избору наручиоца, са металном конструкцијом / ногама.“
У прилогу достављамо измењену страну 12/144, која чини саставни део конкурсне
документације и која замењује првобитну страну означену истим бројем.
Наручилац ће, имајући у виду чињеницу да је изменио конкурсну документацију мање од
8 дана пре истека рока за подношење понуда, продужити рок и објавити обавештење о
продужењу рока на Порталу јавних набавки, у складу са чл. 63. став 5.Закона о јавним
набавкама.
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