
 

 

Ј.П.”Ковински комуналац “Ковин 

Соње Маринковић 6. 

Број : 02-4300/5-16 

Дана: 09.11.2016. 

К О В И Н 

 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” 124/12, 14/15 и 

68/15), јавног позива и конкурсне документације за набавку булдожера, половно коришћено, број 

ЈНВВ I-6/1-16, објављене на Порталу јавних набавки од 26.10.2016.године, наручилац ЈП “Ковински 

комуналац” Ковин, објављује  

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку, набавка 

булдожера, половно коришћено, број ЈНВВ I-6/1-16, и то: 

 

Страна 5 од 31, тачка 1.2. 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

-  достава списка овлашћених сервисера, 

-  достава списка добављача додатне опреме, 

- достава списка са техничким карактеристикама булдожера који понуђач нуди, којим 

се доказују захтеване техничке карактеристике из конкурске документације  

  

Мења се и гласи: 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

-  достава списка овлашћених сервисера, 

- достава списка са техничким карактеристикама булдожера који понуђач нуди, којим 

се доказују захтеване техничке карактеристике из конкурске документације  

 

 

 

Страна 6 од 31 у делу који гласи: 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Списка овлашћених сервисера 

2) Списка добављача додатне опреме 

3) Списка са техничким карактеристикама булдожера који понуђач нуди, којим се доказују 

захтеване техничке карактеристике из конкурске документације  

 

Мења се и гласи: 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

1) Списка овлашћених сервисера 

2) Списка са техничким карактеристикама булдожера који понуђач нуди, којим се доказују 

захтеване техничке карактеристике из конкурске документације  

 

 

 



 

 

Страна 23 од 31 тачка 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

у делу Понуда мора да садржи, брише се осма алинеја (Списак продаваца додатне опреме) 

 

 

 

Страна 25 од 31 тачка 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

брише се тачка 9.8 Доставити уз понуду - Списак продаваца додатне опреме 

 

 

 

 

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку 

булдожера, половно коришћено, број ЈНВВ I-6/1-16, и постаје њен саставни део. 

 

 

 

 

 

        За Комисију за јавну набавку, 

         Дупор Хелена 

 

 

 

 

 

 

 

 


