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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу
Банатско Аранђелово, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација
водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, на страни 12/55. у оквиру поглавља V –
Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се део:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
17.9.2019. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 17.9.2019. године у
11:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
8.10.2019. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 8.10.2019. године у
11:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
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.

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација
водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово, на страни 27-39/55. у оквиру поглавља
VII – Образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се део 1. Припремнозавршни радови, позиција 1.2:

Редни
број

1.

1.2.

Опис позиције

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5
(3х4)

m1

10.356,00

ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

Откривање положаја постојећег водовода и кућних
прикључака на терену и геодетско праћење радова у
току изградње цевовода. Катастарски подаци о
постојећем објекту не постоје. Положај водовода ће
се утврдити на основу постојећих шахтова у
чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши
на сваких 50 м и на местима где се очекује нека од
инсталација. Дужина шлица је 2 м, по један метар са
сваке стране инсталације. Откривене инсталације се
обележавају и штите на терену и уносе у ситуацију у
графичком прилогу. У случају да је одстојање
водовода од неке инсталације мање од 1 м, тражити
мишљење пројектанта и власника инсталације за
поступање у конкретном случају. Нови водовод се
мора поставити тачно на висини наведеној на
подужном профилу, датом у графичком прилогу, у
ком смислу је предвиђено геодетско праћење ископа
рова, постављања слоја песка и постављања
цевовода. Нивелета цевовода ни у ком случају не сме
бити заталасана. Комплетне радове на овој позицији
врши извођач у свему према правилима струке.
Обрачун по м¹.
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ИСТИ САДА ГЛАСИ:

Редни
број

1.

1.2.

Опис позиције

Јед.
мере

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5
(3х4)

m1

6.920,00

ПРИПРЕМНО – ЗАВРШНИ РАДОВИ

Откривање положаја постојећег водовода и кућних
прикључака на терену и геодетско праћење радова у
току изградње цевовода. Катастарски подаци о
постојећем објекту не постоје. Положај водовода ће
се утврдити на основу постојећих шахтова у
чворовима и шлицовања терена. Шлицовање се врши
на сваких 50 м и на местима где се очекује нека од
инсталација. Дужина шлица је 2 м, по један метар са
сваке стране инсталације. Откривене инсталације се
обележавају и штите на терену и уносе у ситуацију у
графичком прилогу. У случају да је одстојање
водовода од неке инсталације мање од 1 м, тражити
мишљење пројектанта и власника инсталације за
поступање у конкретном случају. Нови водовод се
мора поставити тачно на висини наведеној на
подужном профилу, датом у графичком прилогу, у
ком смислу је предвиђено геодетско праћење ископа
рова, постављања слоја песка и постављања
цевовода. Нивелета цевовода ни у ком случају не сме
бити заталасана. Комплетне радове на овој позицији
врши извођач у свему према правилима струке.
Обрачун по м¹.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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