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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15) наручилац ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин објављује
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.1-II/2018
Мења се конкурсна документација за јавну набавку грађевинских и
грађевинско – занатских радова за објекат свлачионица (I фаза) ЈН бр.1II/2018 и то:
У Поглављу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 1. подтачка 1.4. тако што:
Уместо:
„1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, као и додатне услове.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.“
Треба да стоји:
„1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.“
Остала документација остаје непромењена.
У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ова измена представља допуну конкурсне
документације за јавну набавку грађевинских и грађевинско – занатских радова за
објекат свлачионица (I фаза) ЈН бр.1-II/2018 и постаје њен саставни део.
Председник комисије
Драгана Михајлов, дипл.правник
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