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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 поступак – добара –
потрошни материјал и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије ред. бр. Д 14-12
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 добара – потрошни материјал
и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије ред. бр. Д 14-12
-Измена Конкурсне документације објављене 09.12.2014. године се односи на:
Страна 4 – техничка спецификација за партију 1 – ред. бр. 18-20 уместо 80х100 цм треба да
стоји :табла 70х100 цм
-ред. бр. 36 уместо фломастери меџик 1/12 ГИОТТО или одговарајући , треба да
стоји : фломастери меџик 1/7 GIOTTO tj.7 боја +брисач или одговарајући
- Страна 5 - ред. бр. 55 уместо Уљани пастел 1/10 треба да стоји: Уљани пастел 1/12
- Страна 5 – ред. бр. 59 у колони назив – у опису додаје се : у облику креона.
-ред. бр. 57-58 – у колини назив – у опису додаје се : сет 1/2 , сет садржи глит. лепак 1/6 ,
-

10,5 мл по комаду и конфете 1/5 , 14гр по комаду a у колони јед. мере уместо ком стоји сет.

- ред. бр. 64 у колони јед. мере – уместо ком треба да стоји: пак
-

Страна 10 -у делу –Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације
понуде : брише се „све“ тако да сада стоји: Да уз понуду достави узорке за артикле из
техничке спецификације понуде.

-Страна 14- у делу средства финансијског обезбеђења –„Средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде....., са роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно
до истека рока важности понуде.“: , брише се 30 дана и сада треба да стоји 60 дана.
-

Страна 22-25- образац структуре цене – партија 1 –
у колони јед. мере : - ред. бр. 56-61 уместо кг треба да стоји: ком,
- ред бр. 62 уместо кг треба да стоји: пак,
- ред. бр. 63 уместо кг треба да стоји : метара;
- ред. бр. 64 уместо кг треба да стоји : пак ,
-ред. бр. 65 уместо кг треба да стоји: пак.
у колини назив: - ред. бр. 18-20 уместо 80х100 цм треба да стоји :табла 70х100 цм
- ред. бр. 36 уместо фломастери меџик 1/12 ГИОТТО или одговарајући ,
треба да стоји : фломастери меџик 1/7 ГИОТТО tj.7 боја +брисач или одговарајући
- ред. бр. 55 уместо Уљани пастел 1/10 треба да стоји: Уљани пастел 1/12.
– ред. бр. 59 у колони назив – у опису додаје се : у облику креона.
у колони количина мењају се количине тако да важе нове наведене у приложеним
измењеним страницама.

Уз овај допис прилажемо измењене стране 4, 5 , 10, 14, 22, 23, 24 и 25 којe чинe саставни део
конкурсне документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем.
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