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Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: 767 

Датум: 09.11.2017. 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку образована Решењем наручиоца број 

736 од 03.11.2017. године, је дана 09.11.2017. године сачинила 

 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ - ДОБАРА – НАБАВКА РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ 

 

 

           I 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара – Набавка  

расхладне коморе ЈНМВ 20/17, бр. 739 од 03.11.2017. године у поглављу III ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ текст "Полиуретански 

панел дебљине  6cm, обложен обострано пластифицираним лимом, на зидовима и 

плафону;" мења се и гласи: "Полиуретански панел дебљине  8 cm, обложен обострано 

пластифицираним лимом, на зидовима и плафону;" 

 

 

           II 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара – Набавка  

расхладне коморе ЈНМВ 20/17, бр. 739 од 03.11.2017. године у поглављу III ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ текст "Окретна 

хладионичка врата димензија 85-90cm/190-200cm са микропрекидачем за искључење 

вентилатора испаривача а укључење светла у комори;" мења се и гласи: "Окретна 

хладионичка врата димензија 85-90cm/190-200cm, која се отварају 180° са 

микропрекидачем за искључење вентилатора испаривача а укључење светла у комори;" 

 

 

III 

У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара – Набавка  

расхладне коморе ЈНМВ 20/17, бр. 739 од 03.11.2017. године у поглављу V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин на 

који понуда мора да буде сачињена, делу "Понуда мора да садржи:" текст „Писмо о 

намерама пословне банке да ће издати меницу за добро извршење посла; “ и " Писмо о 

намерама пословне банке да ће издати меницу за гарантни рок;" се брише. 

 

 

IV 

У Конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности добара – Набавка  

расхладне коморе ЈНМВ 20/17, бр. 739 од 03.11.2017. године у поглављу V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин на 

који понуда мора да буде сачињена, делу "Понуда мора да садржи:" текст  
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"Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

13.11.2017. у 10,30 часова." мења се и гласи: " Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 16.11.2017. у 10,30 часова." 

 

         

 

  V 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

      Комисија за јавну набавку 

 

 


