
Дел.бр.2418 

Датум: 01.11.2013. 

 Страна 1 од 1           

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 технолошке опреме за потребе опремања објеката Предшколске 
установе „11.април“ обликована у две партије , број ЈН 13-109-00 
 
-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 01.11.2013. године достављамо информацију 
о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара – Куповина технолошке 
опреме за потребе опремања објеката Предшколске установе „11.април“обликована у две 
партије , број ЈН 13-109-00. 
 
I Измена Конкурсне документације која се односи на Техничку спецификацију за 
партију 1. 
-Поз. 3,4,5,6,7,8,10,13,18,19 у колони назив додаје се:Затворене су обе бочне стране тј.лева и 
десна; 
- Поз. 22,23,24 у колони назив брише се : « форма по цртежу». 
- Поз 25. у колони назив додаје се: стојећа-уградна 
- Поз. 27 у колони назив брише се : 0,5 kW, a додаје се: 430 W 
- Поз. 28 у колони назив брише се : 0,5 kW, и предвиђен да прими посуде  ГН 2/1, a  додаје 
се :385 W  
- Поз. 28 у колони назив брише се : 0,5 kW ,a додаје се  :430 W 
- Поз  38 у колони назив брише се: „или еквивалент“ и додаје се -или одговарајуће. 
- Поз. 42 у колони назив додаје се: Max.мерење  2/5/10/15/20 kg 

                                                      Min.мерење  20/40/100/200 gr 
                                                                  Подељак       1/2/5/10 gr 
- Поз. 53 у колони назив додаје се: Има 4 полице на истом растојању 
- Поз. 54 у колони назив додаје се: Има 4 полице на истом растојању 
- Поз. 73,74 у колони назив брише се брише се одредница «cca» . 
 
I I - На стр.25 конкурсне документације и стр.36 и 41  у моделима уговора  - брише се - 
рок важења  је 30 дана дужи од уговореног рока и замењују се са:,,5 дана дужи од 
уговореног гарантног рока.“  

 
 
У прилогу достављамо пречишћен текст конкурсне документације са свим измена  , које 
чине саставни део конкурсне документације.  

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                    

                                                                                    с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник 


