
 

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 12 ппд „НАПОМЕНА“ дпдаје се „на гпривп гас“; 
- На страни брпј 16 уместп стандарда EN 954-1 дпписује се стандард EN 3849-1, дпдаје се 

ппд „НАПОМЕНА“ „на гпривп гас“ и меоа се ппис параграфа 3 ппд „електрпкпмандни 
прман“; 

- На страни брпј 23 ппд „димоачки систем“ меоа се ппис  „свпјства“; 
- На страни брпј 30 меоа се ппис ппд „дпкументација кпју ппнуђач дпставља уз ппнуду“; 
- На страни брпј 36 брише се тачка 1 дпказа „А“ техничкпг капацитета; 
- На страни брпј 37 брише се кадрпвски капацитет у пптпунпсти, дпк се ппд ппслпвнп-

финансијски капацитетмеоа ппис тачке 3 дпказа; 
- На страни брпј 42 меоа се ппис ппд „пбавезна садржина ппнуде“; 
- На страни брпј 45 меоа се ппис ппд тачкпм 11 – Цена, кап и ппис ппд тачкпм 12 – 

Средства финансијскпг пбезбеђеоа; 
- На страни брпј 50 меоа се ппис првпг параграфа тачке 19  Упутства ппнуђачима какп да 

сачине ппнуду; 
- На страни брпј 56 меоа се тачка 2 пбрасца ппнуде; 
- На странама 80, 81, 82 и 83 бришу се пбрасци изјаве п кадрпвскпм капацитету; 
- На страни брпј 92 меоа се мпдел меничнпг писма за пзбиљнпст ппнуде; 
- На страни брпј 94 меоа се мпдел меничнпг писма за ппвраћај аванснпг плаћаоа; 
- На страни брпј 96 меоа се мпдел меничнпг писма за птклаоаое недпстатака у 

гарантнпм рпку; 
- На страни брпј 104 меоа се први пасус члана брпј 3 и други пасус  члана брпј 4 мпдела 

пквирнпг сппразума; 
- На страни брпј 105 брише се трећа тачка члана 6 пквирнпг сппразума; 
- На страни брпј 107 брише се први и други параграф и меоа се 4 параграф члана брпј 9 

пквирнпг сппразума; 
- На страни брпј 108 меоа се параграф 7, дпк се параграф 8 брише у пквиру члана 9 

мпдела пквирнпг сппразума; 
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- На страни брпј 111 брише се тачка 6 другпг параграфа члана 16 мпдела пквирнпг 
сппразума; 

- На страни брпј 114 меоа се први параграф члана 3 мпдела угпвпра; 
- На страни брпј 114 меоа се члан 4 мпдела угпвпра; 
- На страни брпј 115 брише се тачка 3 члана 6 мпдела угпвпра; 
- На страни брпј 118 бришу се парафрафи 6 и 7 члана 9 мпдела угпвпра; 
- На страни брпј 120 брише се тачка 6 другпг параграфа члана 16 мпдела угпвпра.   

 

     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј 
дпкументацији. Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на пснпву Решеоа Републичке 
кпмисије за заштиту права у ппступцима јавних набавки, крајои рпк за ппднпшеое и птвараое 

ппнуда ће бити прпдужен на  07.05.2018. гпдине дп 10:00 пднпснп 10:30 часпва.  

 
Кпмисија за јавну набавку 1.1.47/2017 


