
Република Србија 

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ  

Цара Душана 116  

Л Е Б А Н Е 

Датум:17.11.2016. године 

 

На основу члана 63. и 54. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија за предметну јавну набавку сачињава : 

 

ИЗМЕНУ И  ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА  број 10-ВВ/2016  

„Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану„ 

 

У следећем: 
  

1. У поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, на 

страни 56/94 брише се тачка 6.  

 

2. Брише се све сто је на страни 65/94 конкурсне документације, тако да та 

страна остаје празна. 

 

3. У поглављу  VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, на страни 88/94, у тачки 2. Начин на који понуда мора да буде 

сачињена, у последњем ставу брише се тачка 6. 

 

4. У поглављу VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, на страни 92/94, тачка 16. гласи: 

 

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и 

да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему 

понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обилазак локације и увид у 

постојећу документацију биће организован  у периоду од 14.-16.11.2016.године у 

10 часова са особом задуженом за обилазак локације Весном Илић, контакт 

телефон 060/0754-102. 

- мења се тако да сада гласи:  

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше 

обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију. 

 

Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  

документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се 

подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог 

лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  

 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 

javne_nabavke@lebane.org.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  

два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан 

истека рока за пријем понуда.   

 

Лице за контакт: Весна Илић телефон 060/0754102. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
Комисија за предметну јавну набавку:                                              

 У Лебану: 17.11.2016. године 

mailto:javne_nabavke@lebane.org.rs

