
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације 

     У складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављујемп измену кпнкурсне 

дпкументације у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет дпбра, Рекпнструкција 

кптларнице „Застава“ у циљу замене дела капацитета на угаљ кптлпвима са кпмбинпваним 

ппгпнпм на прирпдни гас и уље за лпжеое – I фаза, редни брпј јавне набавке 1.1.47/2017. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 2 ппд „Садржај“, дпдаје се тачка 20. – Изјаве прпизвпђача ппреме и тачка 
22 – Мпдел угпвпра 

- На странама 4 и 58 меоа се ппис ппд ппзицијпм брпј 1 у табели брпј 1 – Кптап 
- На страни брпј 8 ппд Техничким пписпм ппд брпјем 1 – кптап меоа се ппис у првпм 

параграфу. 
- На страни 33, 34, 35 и 36 дппуоени су „А“ дпкази техничкпг капацитета 
- На страни брпј 36, ппд „Б“дпказима Техничкпг капацитета дпдаје се „Изјава прпизвпђача 

дпбара да су сервисне радое/центри кпји су наведени у изјавама п техничкпм 
капацитету пвлашћене сервисне радое/центри пд стране прпизвпђача дпбара“, 

- На страни брпј 36 меоа се брпј сервиса кпји се траже и брише се „на теритприји 
Републике Србије“ 

- На страни брпј 37 ппд дпказима Кадрпвскпг капацитета дпдаје се фптпкппија диплпме, 
- На страни брпј 37 измеоен је ппслпвнп-финансијски капацитет 
- На страни брпј 38 ппд „наппмене“ тачка 1 - Укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем 

меоа се први параграф 
- На страни брпј 39 ппд тачкпм 3 – дпстављаое дпказа меоа се параграф брпј 4 
- На страни брпј 43 ппменуте изјаве прпизвпђача дпбара су дпдате у „Обавезна садржина 

ппнуде“, 
- На страни брпј 43 ппд „Обавезна садржина ппнуде“ дпдат је Мпдел угпвпра из пквирнпг 

сппразума 
- На страни брпј 45 меоа се тачка 11 – Цена Упутства ппнуђачима какп да сачине ппнуду 
- На страни брпј 45 меоа се ппис ппд тачкпм 12. Средства финансијскпг пбезбеђеоа „за 

дпбрп извршеое ппсла“ 
- На страни брпј 50 ппд тачкпм 18. Захтев за заштиту права меоа се четврти параграф 
- На страни брпј 56 ппд Обрасцем ппнуде меоа се тачка 3 – начин, рпк и услпви плаћаоа 
- На странама 76, 77, 78 и 79 меоају се Обрасци изјаве техничкпг капацитета 
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- На странама 87, 89 и 91 измеоени су Обрасци пптврде купца за кптлпве, гприпнике и 
измеоиваче, 

- На страни брпј 95 измеоена је Изјава банке п намери издаваоа банкарске гаранције 
- На странама 102, 103, 104 и 105 дпдати су пбрасци гпре ппменутих изјава прпизвпђача 

дпбара, 
- На страни брпј 108 меоа се члан 4 Мпдела пквирнпг сппразума 
- На страни брпј 111 измеоен је члан 9 Мпдела пквирнпг сппразума 
- На страни 116 ппд чланпм 16. мпдела пквирнпг сппразума дпдата је тачка 8. – Изјаве 

прпизвпђача дпбара.  
- На страни брпј 118 дпдат је Мпдел угпвпра из пквирнпг сппразума 

     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј 
дпкументацији. Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп истека рпка 
за ппднпшеое ппнуда, крајои рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда НЕЋЕ бити прпдужен и 

пстаје кап и дп сада - 22.12.2017. гпдине дп 10:00 пднпснп 10:30 часпва.  

 
Кпмисија за јавну набавку 1.1.47/2017 


