Јавно комунално предузеће
"Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Футошки пут број 13, Нови Сад
Број: 03-1167-5/2018
Шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО
Дана: 30.08.2018. године
НОВИ САД

На основу члана 61, став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку добара - Опрема за хватање, спашавање,
третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион, је дана
30.08.2018. године сачинила

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ III
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ, СПАШАВАЊЕ, ТРЕТМАН И СТАЦИОНАРНО СМЕШТАЊЕ
ПАСА И МАЧАКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПАНСИОН
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК –
Шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО

Тачка 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара у отвореном поступку – Опрема за
хватање, спашавање, третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и
пансион (шифра ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, у поглављу „5.14 две или
више понуда са истом најнижом понуђеном ценом“, на страни бр. 20, мењају се ознаке набрајања –
уместо „5.13.1“, сада стоји „5.14.1“, уместо „5.13.2“, сада стоји „5.14.2“, а уместо „5.13.3“, сада
стоји „5.14.3“,
Тачка 2.
Мења се текст под ознаком „5.13.3“ (сада „5.14.3“) у делу који гласи „Наручилац ће упутити

позив понуђачима чије су понуде имале исту најнижу понуђену цену, исти рок извођења
радова и исти гарантни рок за изведене радове да присуствују поступку жребања; на
начин да сада гласи: гласи „Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале
исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке да присуствују поступку жребања.``
Тачка 3.
У вези са изменама и допунама I Конкурсне документације, Наручилац ће сачинити
пречишћен текст I Конкурсне документације.
Тачка 4.
У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – Опрема за
ветеринарске амбуланте (шифра ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, остаје
непромењена.
Тачка 5.
Ове измене и допуне I Конкурсне документације, ступају на снагу даном доношења, а
Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, у складу са одредбом члана 63. Став 1. Закона о јаним набавкама.
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