
ЈКП” ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”  

А Л  Е К С И Н А Ц 

Број: 7-405/2016 

Дана 28.03.2016.године 

АЛЕКСИНАЦ 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  ( „Сл.гласник РС“, број 65/2015) 

Наручилац Јавно Комунално Предузеће „Водовод и канализација“ Алексинац  у 

предвиђеном року за подношење понуда извршио је следећу : 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за  

ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ  

ЈН БР. 7 - 405/2016 

 

Измена Конкурсне документације јавне набавке добара ОСНОВНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА 

ПРЕРАДУ ВОДЕ: 

  

У  делу  V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни  14/86  Конкурсне 
документације  
 
тачка 1.3.  
„1.3.  Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и  све тражене 
додатне услове.  
Добра јавне набавке користе се за третман воде за пиће и самим тим носе висок 
степен ризика, што је и оправдан разлог Наручиоца да одлучи да сваки члан групе 
мора да испуни и поред обавезних услова и све наведене додатне услове (члан 81. 
став 2. Закона о јавним набавкама).“ 

 

Мења се и гласи : 
 
„ 1.3.  Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док 
тражене додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 

Понуђач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) 

до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 



Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

 

Конкурсна докуменатција kao и Измене  конкурсне документације од  24.03.2016.године 

у свему  осталом остаје неизмењена. 

Рок за доставу понуда је непромењен тј. понуде се достављају до 15.04.2016.године до 

11.00 часова а отварање понуда је  15.04.2016.године у 11.15 часова. 

 

 

 

 Комисија: 

 


