ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:11/21
Датум:04.10.2018. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова - Инвестиционо одржавање и адаптација
зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац, ЈН ОП 11/2018,
образована Решењем директора установе бр. 11/5 од 24.08.2018. године, сачинила је дана
04.10.2018. године:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ
ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ДОМУ У ФУТОГУ - ДЕО ДВОРАЦ,
ЈН ОП 11/2018
У Конкурсној документацији бр.11/8 од
21.09.2018. године у делу
2.4.ТЕХНИЧКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА) у табели на страни 24/96
позиција 8.7.:
„Набавка материјала и лепљење заштитних зидних ПВЦ облога карактеристика за болничке
објекте или слично у собама од пода па до висине од 150 cm, са завршном лајсном. Облагање
извршити по упутству произвођача.“
мења се и сада гласи:
„Набавка материјала и лепљење заштитних зидних ПВЦ облога у собама од пода па до висине од
150 cm, са завршном лајсном. Облагање извршити по упутству произвођача.“
У Конкурсној документацији бр.11/8 од 21.09.2018. године у делу 7. Модел уговора на
страни 80/96 члан 5 став 1

„Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе у року од
___________* календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, с тим да све
термотехничке радове из предмера мора завршити до 20.10.2018. године *попуњава Понуђач“
мења се и сада гласи:
„Извођач се обавезује да уговорене радове из члана 1. овог уговора изведе у року од

___________* календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, с тим да све
термотехничке радове из предмера мора завршити до 30.10.2018. године *попуњава Понуђач“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.
Комисија за ЈН ОП 11/2018

