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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА 
Сегедински пут број 22, 24000 Суботица 

_________________________________________________________ 

Број: 9-45/18-11 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Број 45/18 ЈНMВ 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:               ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝  
                                       Сегедински пут бр. 22 
                                       24000 Суботица 
 
ВРСТА  
ПОСТУПКА:                ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -  РАДИ 
                                     ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - НАБАВКА УСЛУГЕ 
                                              
 
 
ПРЕДМЕТ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ:     ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПАРНИМ И 
ВРЕЛОВОДНИМ КОТЛОВИМА 
                       
 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 
ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  50530000 – Услуге поправке и одржавања уређаја 
 
 
 
 
                                                          
Суботица, децембар 2018. године                                 
 
 
 
                                                                              Председник комисије за јавну набавку, 
                                                          
                                                                                      _______________________ 
                                                                                 Ластовић Золтан, маст. маш.инг. 
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Изменa се односе на измену речи „дужан“(тачка 1. у Напомени  на страни 44/44 конкурсне 

документације) у Б1) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ и измену речи „обавезан“( на 

страни 48/48 тачка 6.1 

Наруцилац врши измену конкурсне документације  у поступку јавне набавке мале вредности 
– набавке услуга 45/18 ЈНМВ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПАРНИМ И ВРЕЛОВОДНИМ 
КОТЛОВИМА и то: 
 
Измена бр. 1. 
  

- на страни 44/44 у Напомени  :  тачка 1. у Напомени  гласила је пре измене:  
 

 Пре подношења понуде  Извођач је дужан да се на лицу места упозна са објектом, предметним 
котловима и осталом опремом, постојећом пројектном документацијом, сними ситуацију за 
извођење радова и на основу тога и ове техничке спецификације достави понуду. 
 

 - на страни 44/44 у Напомени  :  тачка 1. у Напомени  после измене гласи:  
 

 Пре подношења понуде  Извођачу се препоручује да се на лицу места упозна са објектом, 

предметним котловима и осталом опремом, постојећом пројектном документацијом, сними 

ситуацију за извођење радова и на основу тога и ове техничке спецификације достави понуду 

 
Измена бр. 2. 
 
- на страни 48/48 тачка 6.1:    гласила је пре измене: Пре давања понуде обавезан 
обилазак места извођења радова и увид у обим посла.  
 
- на страни 48/48 тачка 6.1:   после измене гласи:  Пре давања понуде препоручен је 
обилазак места извођења радова и увид у обим посла.  
 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 

                                                                  Комисија за јавне набавке 
ЈКП“Суботичка топлана“                                                                   

 
                                                                             


