14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
тел. 014 222-512 , факс : 014/244-508

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 13/2018
Назив наручиоца: ЈКП „Водовод Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: Добра
Предмет јавне набавке бр. 13/2018 је грађевински материјал. Јавна набавка је обликована по
партијама.
Р. бр. Назив партије

Назив и ознака из општег речника набавке

1.

Расути материјал

Песак – 14211000, Ломљен и дробљен
камен: 14212300

2.

Бетон, бетонска галантерија, арматура Бетон: 44114000, Производи од бетона:
и цемент
44114200, Цемент: 44111200

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку број
13/2018 у делу V -1. Услови за учешће у поступку јавне набавке на страни 8 конкурсне
документације тако да додатни услов, наведен под тачком 1.2.2. - технички капацитет за
партију бр. 1 сада гласи:
1.2.2. а) – Партија 1: да пре објављивања позива за подношење понуда за ову јавну набавку
понуђач има у власништву или закупу плац-депонију/е са најмање 200 m³ песка и најмање
100 m³ каменог агрегата на лагеру и машину за утовар материјала. У складу са начелом
ефикасности и економичности ЗЈН, удаљеност плаца-депоније добављача је највише 12 km
од ЈКП „Водовод Ваљево”(Вука Караџића бр. 26, Ваљево).
На основу ове измене у Упутству како се доказује испуњеност услова за учешће у јавној
набавци на страни 10 - тачка 1.2.2. а) сада гласи: Партија бр. 1: да у власништву или закупу
има плац-депонију са најмање 200 m³ песка и најмање 100 m³ каменог агрегата на лагеру и
машину за утовар материјала. У складу са начелом ефикасности и економичности ЗЈН,
удаљеност плаца-депоније добављача је највише 12 km од ЈКП „Водовод Ваљево”(Вука
Караџића бр. 26, Ваљево).
У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.
У Ваљеву, 11.7.2018. год.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

