ЈКП Новосадска топлана Нови Сад, Владимира Николића 1
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741,

Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253; www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs

Датум: 22.01.2018. године
Место: Нови Сад
Број: 1-53/17-И-1
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке број 1-53/17
наручиоца Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад“ врши
ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
у отвореном поступку
Оверавање и сервис мерила топлоте
број јавне набавке: 1-53/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила РС и база прописа дана
12.01.2018. године
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга: Оверавање и сервис мерила топлоте, број ј.н.
1-53/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет
страници Наручиоца и Порталу службених гласила РС и база прописа дана 12.01.2017. године, мења
се следеће набројано и после измене гласи:
1. У поглављу УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 7. ПОДНОШЕЊЕ И
ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ мења се део текста и после измене у целости гласи:
7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву,
односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 12.02.2018. године до 09 часова. Ако је понуда
поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је
по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца,
дана 12.02.2018. године са почетком у 11.00 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом
поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача.
Понуђачи су дужни да своју понуду припреме у складу са овим изменама. Уколико неко од понуђача
достави понуду по првобитној конкурсној документацији, иста се неће узети у разматрање.
Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овим изменама конкурсне
документације.
Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У осталом делу конкурсна документација
остаје непромењена.
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