Наручилац:
ЗАВОД ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ
САДА, НОВИ САД
Број: 34/10-2015
Датум: 3.04.2015.године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Завода
зазаштиту споменика културе Града Новог Сада број 34/5-2015 од 24.03.2015. године,
припремила је
Измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда – додатни радови на санацији и
конзервацији Заветног крста у Футогу.
Ред. бр. ЈН ППБОПЗПП 1/2015
ПРЕДМЕТ: Информација о исправци текста у конкурсној документацији за јавну јавну
набавку преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда –
додатни радови на санацији и конзервацији Заветног крста у Футогу. Ред. бр. ЈН
ППБОПЗПП 1/2015. Извршити исправку у тексту. Набавка објављена 24.03.2015.
године на Порталу јавних набавки. http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси
наручиоца www.zzskgns.rs од 24.03.2015.
У Конкурсној документацији у тачки 5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЧЛАН 76. ЗЈН потачка 2 технички и кадровски
капацитет на страни 9. после речи: „академски вајар“ додају се речи:
„конзерватор-рестауратор“
У ТАЧКИ 5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ потачка 2. технички и кадровски
капацитет, на крају тачке, после речи „академски вајар“ додају се речи: „ и
уверење надлежне установе заштите културних добара о положеном стручном
испиту за конзерватора-рестауратора“
У тачки 6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни
15, стоји:
„Рок за достављање понуда је 6. април 2015. године до 12 часова.
Време и место отварања понуда: у просторијама наручиоца, у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина 22, први спрат, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
6. априла 2015. године у 13 часова.

А треба да стоји:
„Рок за достављање понуда је 15. април 2015. године до 12 часова.
Време и место отварања понуда: у просторијама наручиоца, у Новом Саду, Булевар
Михајла Пупина 22, први спрат, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
15. априла 2015. године у 13 часова.

Измену и допуну Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом Изменом и допуном
Конкурсне документације.
Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о исправци текста
конкурсне документације.
Лице за контакт: Мирослав Матић, e-mail zzskgns@sbb.rs
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