
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : 01-551-113/2018-I-икд 
Дана : 12.12.2018. 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 радова – САНАЦИЈА И
АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР. 2 за потребе Геронтолошког центра Кањижа

ЈНМВ 06/2018

Комисија Наручиоца за поступак ЈНМВ  бр. 06/2018 врши измену Конкурсне документације:

 на 6. страни у делу СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

брише се ст. 1 који гласи: „ –Банкарска гаранција за озбиљност понуде;“

 затим, после:
-Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег  карактера о издавању банкарске гаранције  за
добро извршење посла;
-Оригинал  писмо  о  намерама  банке  обавезујућег  карактера  да  изда  гаранцију  за  отклањање
недостатака у гарантном року.
додаје се ст. који гласи:
-Наведена средства обезбеђења достављају се у износу од најмање 25 % од вредности посла.

На 11. страни у делу СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

брише се ст. 1 који гласи: „ –Банкарска гаранција за озбиљност понуде;“

 затим, после:
-Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег  карактера о издавању банкарске гаранције  за
добро извршење посла;
-Оригинал  писмо  о  намерама  банке  обавезујућег  карактера  да  изда  гаранцију  за  отклањање
недостатака у гарантном року.
додаје се ст. који гласи:
-Наведена средства обезбеђења достављају се у износу од најмање 25 % од вредности посла.



Измена Конкурсне документације  ЈНМВ 06/2018 биће објављенa на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца.

Нови рок за подношење понуда је 24.12.2018. године до 9 часова.

Отварање понуда је 24.12.2018. године у 13 часова.

НАПОМЕНА: 

-Измена Конкурсне документације ЈНМВ 06/2018 чини саставни део Конкурсне документације.

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

-Писма о намерама се достављају уз понуду, а меница у тренутку закључења уговора.


