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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –јавна набавка мале 
вредности- радови– Ремонт подстанице у вртићу «Сунцокрет»,  број ЈН 13-307-90. 
 
-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), , 
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале 
вредности- радови– Ремонт подстанице у вртићу «Сунцокрет»,  број ЈН 13-307-90 
 
Измене: 
-На страни 2, у Садржај,:брише се овлашћење –менично писмо и уместо тога сада се 
додаје: Изјава о пословном капацитету 
 
-На страни 4-Спецификација понуде : 
*под ставком II 1. додаје се : са пред регулацијом; 
*под ставком II 3. додаје се:(бешавних) 
*под ставком II 4. додаје се: кпл са крајњим капама 
 
-На страни 6,-Спецификација понуде: 
*под ставком IV 12. : мења се и гласи : Монтажа славине за PiP  
*  Реду испод последње ставке (IV 12)  мења се и сада гласи :Укупно материјал и рад IV:  
 
-На страни 9, после НЕ ОТВАРАТИ” (последњи пасус на страни) мења се реченица и 
сада гласи: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.12.2013., до13 часова. 
 
-На страни 10  
-у делу Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце) мења се енумерација 
тачака и ставке после 8. тако да сада гласи: 
9. Образац 7-Изјава о довољном пословном капацитету 
10.Образац 8-Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења 
11.Образац 9-Изјава о довољном кадровском капацитету  
12.  Образац 10-Изјава о довољном техничком капацитету 
13. Образац 11- Изјава о испуњености услова из члана 75. закона о јавним набавкама 
14. Образац 12- Изјава о испуњености услова из члана 75. закона о јавним набавкама (за 
подизвођача) 
15.Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 
 
-На страни 30-мења се целокупна страна у смислу што се укида Овлашћење-менично 
писмо а на истој страни уместо истог се додаје Изјава о довољном пословном капацитету. 
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Наручилац у прилогу доставља измењене странице 2/35,9/35, 10/35 и 30/35, које које чине 
саставни део конкурсне документације и која  замењују првобитну страну означену 
истим бројем. 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                    

                                                                                    с.р. Влајко Томашевић, дипл.правник     


