
 
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија јавну набавку мале вредности 

Број ЈНМВ:  IV 04-404-10/2017 

Датум: 26.06.2017. год. 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 
  

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за припремање понуда за јавну набавку радова на 

изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву, према предмеру радова и 

техничким карактеристикама набавке, ЈНМВ број IV 04-404-10/2017. 

 

Комисија за јавну набавку радова на изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом 

Милошеву, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, ЈНМВ број IV 04-404-10/2017. 

је дана 23.06.2017. утврдила да Потврда о обиласку локације у предметној набавци не садржи све 

потребне податке који су неопходни потенцијалним понуђачима те је одлучила да исту исправи. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на страни број 26 Конкурсне 

документације. 

 

 Тако да гласи: 

 

„Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуде обавио обилазак 

локације. 

 

За припрему понуде понуђачима је расположив главни пројекат, а омогућен је увид у постојеће 

стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда до најдаље 5 дана 

до отварања понуда) у времену од 08:00 – 13:00 часова, на адреси Маршала Тита број 8, Нови 

Бечеј. 

 

У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Ивану Бошњак као 

представнику наручиоца, 1 (један) дан раније пре планираног доласка, телефонским путем 

(023/772-305) или на E mail: bosivanb@gmail.com те у договору са њим заказати тачан термин 

обиласка објеката. Обилазак је обавезан-елиминациони услов. 

 

Понуђачи који обиђу објекте у заказаном термину добиће потврду потписану од стране 

наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

 

Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у 

пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних 

радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној 

документацији, Изјава је обавезандео понуде.“ 

 
Наведено појашњење и измењену конкурсну документацију, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца. Рок за подношење понуда се неће продужити.             

 

 

  Комисија 

 

 ___________________ 
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