
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

21.11.2019.године 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације 

     У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 

документације у  поступку јавне набавке број 1.3.9/2019 , чији су предмет радови - Санација 

озида котлова у току грејне сезоне 2019/2020. 

Конкурсна документација се мења на следећи начин : 

На страни 26  конкурсне документације у моделу уговора (Образац 3) мења се члан 1. и члан 

4. Уговора тако да сада гласе :  

 

Члан 1. 

Стране у уговору сагласно констатују: 

 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник PC" број 124/2012, 

14/2015, 68/2015;  удаљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 1.3.9/2019 

– „Санација озида котлова у току грејне сезоне 2019/2020“,  са циљем закључења уговора 

до утрошка уговорене вредности  или до истека уговора закључно са 31.05.2020.године, у 

зависности од тога шта пре наступи ;  

 

-да је Наручилац донео Одлуку о додели  уговора број .............   од   ............... 2019. године, у 

складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Извођача ; 

 

-да је Извођач радова доставио Понуду број  ................  од ............... 2019. године која чини 

саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда);   

 

и    

 

Члан 4. 

 

     Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, пре почетка извођења радова, достави   списак лица 

која ће радити на предметним радовима, са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и 

место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте 

и место издавања исте. 

  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                     34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100 Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

 

Врши се измена   конкурсне документације а не врши   продужење рока 

за подношење понуда  . 

 

                                                 Комисија за јавну набавку број  1.3.9/2019  

 


