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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА KОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ПРЕГОВАРАЧКОГ 

ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
– јавна набавка-преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда -

добра– Куповина технолошке опреме за потребе опремања објеката предшколске установе 

„11. април“-Нови Београд, обликованог у две партије,број ЈН Д-15-34 

 

-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 

68/15), а ради 

усклађивања са Конкурсном документацијом , достављамо информацију о измени 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда -добра– Куповина 

технолошке опреме за потребе опремања објеката предшколске установе „11. април“-Нови 

Београд, обликованог у две партије,број ЈН Д-15-34 

 

- На страни 24. , У делу Критеријум за оцену понуда уместо Критеријум за оцену понуда, 

треба да стоји  Критеријум за доделу уговора. Најнижа понуђена цена  

 

мењају се подкритеријуми за оцену понуда тако да сада гласе:  

 

Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком испоруке.  

Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као 

најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је одређен дужи гаљрантни рок. 

Рок испоруке изражава се у календарским данима. 

Понуђени рок испоруке и монтаже не може бити дужи од 15 нити краћи од 7 календарских 

дана. 

 

- На страни 53. У техничкој спецификацији  мења се опис ставке 34.  и  треба да гласи:  

 
Електрични шпорет , затворен са три стране;  Кућиште и горње радне површине израђени од нерђајућег челика 

АISI304. Горња радна површина мин.60мм, дебљине inoxa мин.1,5мм, са радиусом на предњој страни .Са 2 

спојене пуне плоче дим. 300 х 300 мм, са температурним ограничивачем; Ел.плоче чине једну геометријску 

раван, размак између плоча мањи од 8мм; Дугмићи за уклључење и регулацију  температуре са кућиштем-

постељицом;  Инсталисана снага 5-6,5 кw, 400V 3N 50 Hz; дим.  40x70x90 цм; CE сертификат или одговарајуће. 
 

У прилогу обавештења достављамо измењену страну 24. и страну 53. конкурсне 

документације  преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда са 

свим горе наведеним изменама. 

 


