Предшколска установа „НАША РАДОСТ“
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti Intézmény
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел.бр.: 689/01
Датум: 10.03.2015.године
На основу одредбе Члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС Бр. 124/2012), Предшколскa
установa "Наша радост" Суботица, Антона Ашкерца 3 Суботица, коју заступа директор Јашo Шимић,
комисија за јавне набавке, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 3/2015, дана
10.03.2015. године доноси следеће:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015
Члан 1.
Овим изменама и допунама мења се Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале
вредности број 3/2015 код Наручиоца Предшколска установа "Наша радост" Суботица, Антона
Ашкерца 3 Суботица (у даљем тексту Конкурсна документација).
Члан 2.
На страни 30. Конкурсне докуметације, допуњује се партија број 4. тако да сада гласи:
Конкурсном документацијом су тражени производи са карактеристикама које су наведене у табели
структурне цене.
Изабрани понуђач је у обавези да обезбеди одређени број адекватних држача за време трајања
Уговора.
Наручилац ће прихватити само производе са наведеним карактеристикама.
Молимо и за следеће:
 техничко информативне листе за убрусе
 технично информативне листе за тоалет папире
 техничко информативне листе за сапун у пени
 безбедносни лист за сапун у пени
 слика држача
 слика допуне сапуна у пени

o држачи за убрус, 10 комада
o држачи за тоалетни папир, 10 комада
o држач за пену, 10 комада
Члан 3.
Сходно Члану 63. Закона о јавним набавкама рок за подношење понуда се продужава до 16.03.2015.
године до 8.00 часова а отварање понуда ће се обавити 16.03.2015. године у 8.30 часова.
Члан 4.
У преосталом делу Конкурсна докумантација остаје неизмењена.
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Члан 5.
Измена Конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца .
Члан 6.
Ове измене и допуне су саставни део Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредости поступак број 3/2015 код наручиоца Предшколска установа "Наша радост" Суботица,
Антона Ашкерца 3, Суботица.

у Суботици, дана 10.03.2015. године
Предшколска установа
"Наша радост"Суботица
Комисија за јавне набавке

