
 
Број: ЈНМВ-06-8/2017 

Датум: 22.  01. 2018. године 

  

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а поступајући по захтеву 

потенцијалног понуђача, бр. 456 од 19. 01. 2018. године, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Хлор-диоксид бр. ЈНМВ-

06-8/2017, доставља следећу 

 

ИЗМЕНУ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Хлор-диоксид бр. ЈНМВ-06-8/2017, врши 

измену и допуну Конкурсне документације, како следи:  

 

- на страни 5 - у делу који се односи на Технички капацитет, мења се у алинеја 6 - 

последња реченица, која сада гласи: - „У Упутству је неопходно навести количине КГ 

за прашкасте компоненете и у „Л“ за течне компоненте, предметних добара за 

генерисање одређене количине раствора  (% активне материје коју нуди) за 320 кг 

активне материје хлордиоксида.“ 

 

- на страни 6, део који се односи на Додатни услов – Пословни капацитет, исти се 

мења и гласи: „да је понуђач у последње две године, до истека рока за подношење 

понуда, испоручио предметна добра у укупној вредности минимујм 10.000.000 динара 

без ПДВ-а“. 

 

У осталом делу текст конкурсне документације остаје непромењен. 

 

 Наручилац остаје код захтева за финансијски капацитет понуђача, јер је о томе 

већ одлучивалa и заузела свој став Комисија за заштиту права, што је и наведено у ставу 

5, 6, 7 и 8,  на страни 14. Решења Комисије за заштиту права, бр. 4-00-1228/2017, те је у 

том смислу Наручилац у обавези да поступа по ставу Комисије за заштиту права, по том 

питању и не може мењати услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

Наручилац је због раније извршених измена конкурсне документације продужио 

рок за подношење понуда до 24. 01. 2018. године до 12.00 сати. 

 

 

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 

        Радивоје Батинић дипл. инж. 

    

 


