
 

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 услуге, Превпз пепела и 

шљаке, редни брпј јавне набавке 1.2.60/2018. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 4 меоа се ппис техничке спецификације; 
- На страни брпј 10 ппд дпдатним услпвима у виду техничкпг капацитета брише се тачка 

„Б“ и дпкази за исту; 
- На страни брпј 10 ппд дпдатним услпвима у виду кадрпвскпг капацитета брише се „1 

активан рукпвапц на багеру“; 
- На страни брпј 10 ппд дпдатним услпвима у виду ппслпвнпг капацитета меоа се изнпс са 

12.000.000,00 динара без ПДВ-а на 6.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- На странама 11 и 12 ппд „Наппмене“ меоа се текст за тачку 1 – Укпликп се ппнуда 

ппднпси са ппдизвпђачем и тачку 2 – Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача; 
- На страни брпј 26 меоа се пбразац ппнуде 1-а; 
- На страни брпј 27 меоа се пбразац 1-б – Образац спецификације; 
- На страни брпј 29 – меоа се пбразац изјаве п техничкпм капацитету; 
- На страни брпј 31 – меоа се пбразац изјаве п кадрпвскпм капацитету; 
- На страни брпј 32 – меоа се изнпс у Референтнпј листи са 12.000.000,00 динара без ПДВ-

а на 6.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
- На страни брпј 41 меоа се Мпдел угпвпра у чланпвима 2, 4, 5, 6 и 12. 

 

     У кпнкурснпј дпкументацији прпмеоени су Образац ппнуде, Образац спецификације, 
пбрасци изјаве п техничкпм и кадрпвскпм капацитету, референтна листа и мпдел угпвпра, такп 
да ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј 
дпкументацији. Ппнуда ппнуђача кпја буде садржала стари, неважећи пбразац ппнуде, 
спецификације, пбрасце изјаве п техничкпм и кадрпвскпм капацитету, референтну листу и 
мпдел угпвпра пре измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, биће прпглашена 
непдгпварајућпм и самим тим неприхватљивпм у фази стручне пцене ппнуда.  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
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     Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на више пд 8 дана дп истека рпка за 
ппднпшеое ппнуда, крајои рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда НЕЋЕ бити прпдужен и пстаје 

кап и дп сад -  26.10.2018. гпдине дп 11:00 пднпснп 11:30 часпва.  

 
Кпмисија за јавну набавку 1.2.60/2018 


