Наручилац: ЈКП ЧОКА
Број: 1246/5
Дана: 31.08.2017. године
23320 Чока
ул. Палих бораца бр. 5
На основу чл. 39. , 62. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, и 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: Закон), Комисија за
јавне набавке наручиоца дана 31.08.2017. године сачинила је следеће :
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности – нове тракторске цистерне
за осоку 6 м3
редни број ЈНМВ 5/2017
Члан 1.
Комисија за јавне набавке у циљу појашњења конкурсне документације
врши измене и допуне своје конкурсне докумнетације број 1246/4 од дана
23.08.2017.године.
Конкурсну документацију наручилац је објавио на Порталу јавних набавки и
нтернет страници наручиоца дана 23.08.2017. године.
Члан 2.
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Јавно Комунално Предузеће Чока PIB 101417500 мат. бр.
08148058 Адреса: 23320 Чока ул. Палих бораца бр. 5 Интернет страница:
coka.jkp.rs.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке ЈНМВ број 5/2017 је набавка добара – опреме за
обављање комуналне делатности: „ ЈЕДНЕ НОВЕ ТРАКТОРСКЕ ЦИСТЕРНЕ ЗА
ОСОКУ од 6 м3“ У Плану набавке ЈКП Чока за 2017. годину набавка jе
предвиђена под редним бројем 1.1.7.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Терхеш Ендре.
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Е - mail адреса: jkpеndre@gmail.com
Број телефона: 0230 71 -174 или моб. 0648589231.
Број факса: 0230 /71- 443.
5. Конкурсна документација има 32 (тридесет две) странице .
Члан 3.
У Поглављу III под називом Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл. код поднасова ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ - ТРАКТОРСКА ЦИСТЕРНА ЗА ОСОКУ – ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ у алинеји 9. речи „са ЧЕТИРИ точка“ БРИШУ СЕ се у
целости и ЗАМЕЊУЈУ речима : „са ДВА точка“.
Алинеја 10. се брише и замењује новом алинеjoм 10. која гласи „СА
СТОПОМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ“.
После алинеје 10. додаје се нова алинеја 11. која гласи „УСИСНИ
ВОД“.
У истом поглављу после техничких карактеристика у делу
ДОДАТНА ОПРЕМА:Текст :“ одговарајућа гумена, армирана црева Ø110
мм, са металним спојницама Л=6 м 5 (пет) комада, + усисна корпа и
наглавак за цистерну“ БРИШУ СЕ У ЦЕЛОСТИ.
Члан 4.
У поглављу број V под називом УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ у делу под ројем 2. под називом „Начин на који понуда мора да
буде сачињена“
У ЦИЉУ ПРОДУЖЕЊА РОКА за подношење пријава текст: „Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
04.09.2017. године до 11,00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се
истог дана по истеку рока за подношење понуда 04.09.2017. године , у
просторијама Наручиоца, са почетком у 11,30 часова. БРИШЕ СЕ У
ЦЕЛОСТИ и
ЗАМЕЊУЈЕ текстом „Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 08.09.2017. године до 11,00
часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за
подношење понуда 08.09.2017. године у просторијама Наручиоца
са почетком у 11,30 часова.“
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Понуда коју НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ ПРИМИО у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се НЕБЛАГОВРЕМЕНОМ.
Члан 5.
У погледу осталих одредби конкурсна документација остаје и даље
неизмењена и на снази.

Комисија за јавне набавке
ЈКП Чока
Терхеш Ендре
Миодраг Грбин
Гаврило Давидов
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