
Република Србија, АП Војводина 

Општина Вршац 

Предшколска установа „Чаролија“ 

Број: 1544/11-2014 

Датум: 11.12.2014. година 

В Р Ш А Ц 

 

На основу  63. ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), комисија за јавне набавке 

објављује, 

Измену конкурсне документације у поступку ЈНМВ добра 

Бр. 1544/2014-набавка машина за прање и машина за сушење веша  

за ПУ „Чаролија“ Вршац 

Комисија за јавне набавку мења конкурсну документацју ради омогућавања веће конкуренције понуђача 

- У поглављу бр. III под називом Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

радова, начин спровођења контроле  и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 

брише се стандард ISO 14001:2004 ; 

- У поглављу бр. IV под називом Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона у поглављу бр. 2 под називом Додатни услови прописани чл. 76 

Закона о јавним набавкама које понуђач мора да испуни на страни 5 тачка 3 се 

брише, а тачка 4 се мења и гласи: „да понуђач обезбеђује сервисну службу са 

минимум 1 сервисером са минимум III степеном стручне спреме и 1 сервисно 

возило“; 

- У поглављу бр. IV под називом Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона у поглављу бр. 3 под називом Упутство како се доказује испуњеност 

услова на страни 6 брише се из тачке 3.1 става 5 реченица: „Као доказ по чл. 75 

став 2. Закона о јавним набавкама сматраће се поседовање важећег сертификата 

ISO 1401:2004 и  OHSAS 18001:2007“ 

- У поглављу бр. IV под називом Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона у поглављу бр. 3 под називом Упутство како се доказује испуњеност 

услова на страни 6 брише се из тачке 3.2 подтачка 3. 

- У поглављу бр. V под називом  Упутство  понуђачима како  да сачине  понуду у 

тачки 2 под називом Начин на који понуда мора бити сачињена у поднаслову 

Обавезна садржина понуде тачка 5 се брише; 
  

Ове измене чине саставни део Конкурсне документације бр. 1544/6-2014 од 08.12.2014. 
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