Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог
Раде Кончара 2, 21410 Футог
Број: 603
Датум:07.11.2016
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку унапређење енергетске ефикасности објекта у
2016 години „ Пројекат електроенергетских инсталација осветљења у школи“ ЈНОП – 7 /2016 по позиву за
подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 18.10.2016. године у року
предвиђеном за подношење понуда врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНОП – 3 /2016
1. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 13 , врши се
измена тако што се мења захтев наручиоца „понуђач је у обавзи да достви овлашћење односно потврду
произвођача или овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у републици Србији не постоји канцеларија
произвођачада је овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних пумпи којим произвођач
потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са произвођачком гаранцијом од минимум 2
године.“ Тако да исти сада глас : „понуђач је у обавзи да достви овлашћење односно потврду произвођача или
овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у републици Србији не постоји канцеларија произвођача да
је овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених добара којим произвођач потврђује да ће понуђена добра
бити нова , оргинална и са произвођачком гаранцијом од минимум 2 године“.

2. У делу 3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ под тачком 15 , врши се
измена тако што се исти брише захтев наручиоца под тачкама Б и то :
Б . оригинал писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за авансно плаћање у у висини 38%
понуђене цене са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла
3. У

делу 5) ПОНУДА–ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА додаје се нова табела у коју се
уносе произвођаи и моде понуђеног добра.

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП – 7 /2016

