
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 

КАЊИЖА 

Број : 01-551-76/2019-I-икд  

Дана : 11.06.2019. године  

К А Њ И Ж А 

Алеја кестенова бр. 14. 

Тел/факс. : 024 / 874 - 279 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

Комисија Наручиоца сачињава 

 

 

Измену Конкурсне документације 

за поступак јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ за потребе Геронтолошког центра Кањижа 

ЈНМВ 03/2019 

 

Комисија Наручиоца за поступак ЈНМВ  бр. 03/2019 врши измену Конкурсне документације: 

 

  
На страни 9, члан 2, став 2, последња реченица мења се и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.06.2019. 

године до 9,00 часова.“ 

 

На страни 11, члан 9, тачка 9.2, став 2, мења се и гласи: 

Место испоруке  – на адресу наручиоца мерно место франко објекти Геронтолошког центра 

Кањижа на адресама: 

- Алеја кестенова бр.14, Кањижа, ЕД број 2310238298 

- Позоришна бр.27, Кањижа, ЕД број 2310194860 

- Болманска бр.8, Кањижа, ЕД број 2310174419, 2310177337 

- Главна улица бр.11, Кањижа, ЕД број 2310232800 

- Матије Гупца бб, насеље В. Зимоњић, општина Кањижа, ЕД број 2860087044. 

 

На страни 22, чл.7  став 1. мења се и гласи: 

Место испоруке добара је мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње: ниски напон електричне енергије за  објекте на адресама: 

- Алеја кестенова бр.14, Кањижа, ЕД број 2310238298 

- Позоришна бр.27, Кањижа, ЕД број 2310194860 

- Болманска бр.8, Кањижа, ЕД број 2310174419, 2310177337 

- Главна улица бр.11, Кањижа, ЕД број 2310232800 

- Матије Гупца бб, насеље В. Зимоњић, општина Кањижа, ЕД број 2860087044. 

 

 



 

 

 

Измена Конкурсне документације  ЈНМВ 03/2019 биће објављенa на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца. 

 

Нови рок за подношење понуда је 19.06.2019. године до 9 часова. 

Отварање понуда је 19.06.2019. године у 9:30 часова. 

 

 

НАПОМЕНА:  

-Измена Конкурсне документације ЈНМВ 03/2019 чини саставни део Конкурсне документације. 

-Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне 

документације. 

 


