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Број: 01-01-27/2020-9 

Датум: 18.11.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛA ЗА ИЗГРАДЊУ, САНАЦИЈУ 

И ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“, ВРШАЦ 

ЈН БРОЈ 01-01-27/2020 

 

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке ДОБРА 

- Набавка материјалa за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже за 

потребе ЈКП „Други октобар“.Вршац  ЈН број 01-01-27/2020. 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

Комисија наручиоца, доноси измене конкурсне документације за јавну набавку Набавка материјалa за 

изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже , редни број набавке 01-

01-27/2020 тако што на старани 11/83, 12/83  у Поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА - табела ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА( СА ОКВИРНИМ КОЛИЧИНАМА): 

• Ставка под редним бројем 166  Поклопац са рамом од нодуларног лица носивости 15КN мења се 

количина са 20 на 25, 

• Ставка под редним бројем 167  Поклопац са рамом од нодуларног лица носивости 250КN мења се 

количина са 20 на 25, 

• Ставка под редним бројем 168  Поклопац са рамом од нодуларног лица носивости 400КN мења се 

количина са 20 на 25, 

• Ставка под редним бројем 177 Мултиџоинт Ø100 за АЦ мења се количина са 30 на 26, 

• Ставка под редним бројем 188 Фланш-адаптер Ø110  за ПЕ  мења се количина са 30 на 26, 

• Ставка под редним бројем 198 Ливено-гвоздени фазонски комади, NP 10 бар, Ø50- Ø500 мења се 

количина са 200 на 150. 

 

Као и на страни 32/83 Додатни услови  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  Начин доказивања, врши се измена уместо 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

- Потврда/референца (образац 7) 

- Фотокопија закључених уговора 

 

2.1 

Да је Понуђач је у временском периоду од 

претходних 5 (пет) година до дана објављивања 

Позива за подношење понуде на Порталу јавних 

набавки, у уговореном року и квалитету, 

реализовао испоруку истоврсну предмету ове 

јавне набавке у минималном износу (збирно) од 

20.000.000,00 дин. без ПДВ-а.   

 

 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 
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Сада гласи: 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

- Потврда/референца попуњена на сопственом 

обрасцу 

- Фотокопија закључених уговора 

 

2.1 

Да је Понуђач је у временском периоду од 

претходних 5 (пет) година до дана објављивања 

Позива за подношење понуде на Порталу јавних 

набавки, у уговореном року и квалитету, 

реализовао испоруку истоврсну предмету ове 

јавне набавке у минималном износу (збирно) од 

20.000.000,00 дин. без ПДВ-а.   

  

 

У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-01-27/2020. остаје непромењена. 

 

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити пречишћени 

текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 

Будући да се измена Конкурске документације  врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда , а то  је 27.11.2020. до 10:00 часова без обзира на 

начин слања. Јавно отварање понуда ће се одржати 27.11.2020. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 18.11.2020. године. 

 

 

                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

                              

 


