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

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 09/2016 

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:  јавна набавка  мале вредности 
Врста предмета: Добра 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке бр. 09/2016 су   процесне хемикалије, неопходне  за производњу питке
воде. Јавна набавка  је обликована по партијама:

Партија
бр.

Назив партије Назив и шифра из ОРН

1. Алуминијум  сулфат  (млевени  и
гранулација лешник)

Алуминијум сулфат 24313123

2. Анјонски полиелектролит Хемикалије за обраду воде-24962000

3. Течни хлор и натријум хипохлорит Хлор 24311900
Натријум хипохлорит 24312220

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број
09/2016  на следећи начин:

1) На страни 7/37   у  поглављу V -  Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство
како се доказује испуњеност услова услуга, тачка  1.2.1) Кадровски  капацитет: 
За  све   партије  Да   понуђач  у  радном  односу  на  неодређено  време  има   најмање  три
запослена.
Доказ:  фотокопије М образаца  и фотокопије радних књижица, мења се и гласи :

1.2.1) Да  понуђач  има  најмање три запослена.
Доказ:  фотокопије М образаца  и фотокопије радних књижица или  неоверене копије уговора
о раду,   уговора о привременим и повременим пословима или других правних аката који
треба да се односе на перид од најмање 12 месеци рачунајући од  дана отварања понуде за
предметну јавну набавку.

Због наведене измене мења се и рок за достављање понуда, па су благовремене понуде
које стигну на адресу наручиоца до 01.07.2016. године до  11.00 часова. Отварање понуда ће
се обавити 01.07.2016. године у 11.30 часова.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 22.06.2016. год.
                                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


