ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:03/9
Датум:20.08.2019. 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 добара – опрема за смештај корисника Дома
за заштиту одраслих и старих лица у Футогу и за клубове за одрасла и стара лица „Оаза“, „Ново
Насеље“ и „Иво Андрић“, ЈН ОП 03/2019, образована Решењем директора установе бр.07/5 од
13.08.2019. године, сачинила је дана 20.08.2019. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА ДОМА ЗА ЗАШТИТУ
ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ФУТОГУ И ЗА КЛУБОВЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
"ОАЗА", "НОВО НАСЕЉЕ" И "ИВО АНДРИЋ", ЈН ОП 03/2019
У делу 2. Конкурсне документације бр.03/7 од 13.08.2019. године тачка 2.4. РОК
ИСПОРУКЕ, мења се и сада гласи:
„Наручилац установљава максимални рок испоруке од 30 дана од дана потписивања
уговора. Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе рок испоруке јер ће се
рок испоруке користити као резервни критеријум за доделу уговора.“
У делу 6. Обрасци који чине саставни део понуде Образац 6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,
тачка 4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, ред
РОК ИСПОРУКЕ, мења се и сада гласи:
„РОК ИСПОРУКЕ: (не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора)“.
У делу 8. Упутство понуђачима како да сачине понуду. тачка 9. НАЧИН И УСЛОВИ
ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ Рок испоруке, мења се и сада гласи:
Наручилац установљава максимални рок испоруке од 30 дана од дана
потписивања уговора. Понуђач је дужан да у својој понуди (Образац понуде) наведе рок
испоруке јер ће се рок испоруке користити као резервни критеријум за доделу уговора.
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 03/2019

