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

Дел. бр. 360-09-97/2017
Датум: 24.02.2017.

- Измена и допуна конкурсне документацијеУ складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“
врши измену конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. У-1.2.5/2017- услуга контроле квалитета и хигијене хране и воде.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда 06.03.2017. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда

06.03.2017. године у 10:30 часова

- Врши се измена у оквиру VII Поглавља – Образац структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни тако што
се:
у оквиру техничке спецификације за Партију 2 – микробиолошка анализа воде, на страни бр. 32 мења табела која сада изгледа овако:

Ред.
број

1.

2.

Предмет испитивања

1
Оснивна анализа воде за пиће (А обима) Микробиолошко и физичко – хемијско испитивање воде
за пиће, третман предмета, узимање узорака, стручно
мишљење
Оснивна анализа воде за пиће (А обима) Микробиолошко испитивање воде за пиће, третман
предмета, узимање узорака, стручно мишљење

Број
узорака
2
108
143
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Јед. цена без
ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

3

4 (2х3)

5

Укупно
са ПДВ-ом
6 (2х5)
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ВРЕДНОСТ ПДВ-а
УКУПНО СА ПДВ-ом

Врши се измена на страни бр. 50, у оквиру IV Поглавља – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 06.03.2076. године до 10:00 часова.
Текст измене и допуне представља саставни део конкурсне документације.У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. У-1.2.5/2017- услуга контроле квалитета и хигијене хране и воде биће објављена на сајту
Наручиоца и на Порталу јавних набавки.
Комисија за јавну набавку
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