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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 18/2019 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 

 

Наручилац је утврдио да је у Конкурсној документацији објављеној 21.05.2019. године, 

техничком омашком наведено: 

- на страни 42, у Обрасцу структуре цене са спецификацијом радова у позицији 15 –

„Завршно чишћење просторија након демонтаже и свих осталих радова. Плаћа се само једном без 

обзира на број чишћења. Обрачун по комаду елемента“, у колони јединица мере стоји м', а треба 

да стоји комад, и у колони количина стоји 47, а треба да стоји 37. 

- на страни 54, у Члану 2. Модела уговора, у позицији 15 –„Завршно чишћење просторија 

након демонтаже и свих осталих радова. Плаћа се само једном без обзира на број чишћења. 

Обрачун по комаду елемента“, у колони јединица мере стоји м', а треба да стоји комад, и у колони 

количина стоји 47, а треба да стоји 37. 

 

Наручилац, на страни 19 у одељку „V  Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 

76. Закона) и Упуство како се доказују услови (чл. 77. Закона)“, у делу „II Додатни услови“, у 

тачки 1. Пословни капацитет – чл. 76. ЗЈН, брише ставку Б) да испуњава услове прописане 

стандардом: ISO 9001– систем управљања квалитетом и доказ: Б) копија важећег сертификата. 

 

Конкурсна документација са назнаком „Измењена верзија_24.05.2019“ објављује се у 

складу са Законом. Понуђачи су дужни да припреме понуду у складу са овом верзијом.  

Уколико не припреме понуду у складу са овом верзијом, њихова понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

С обзиром да је наручилац у складу са Законом изменио конкурсну документацију пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се продужава. 

Рок за подношење понуда је 30.05.2019. године у 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 30.05.2019. године у 12:00 часова, у Малој 

сали, на првом спрату Управне зграде Градске општине Звездара, у Београду, Булевар краља 

Александра 77. 
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