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

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 18/2015 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ И  ВОЗИЛА

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: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавкесу услуге осигурања.
Предмет јавне набавке је подељен по партијама: 
Партија бр. 1-Осигурање запослених
Назив и ознака  из ОРН : Услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања - 
66512000
Партија бр. 2 -Осигурање имовине и одговорности из основа делатности;
Назив и ознака из ОРН : Услуге осигурања имовине-66515200, Услуге осигурања од 
одговорности 66516000
Партија бр. 3-Осигурање возила;
Назив и ознака  из ОРН : Услуге осигурања моторних возила-66514110.

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
18/2015,  на следећи начин:

1) На страни 11.  у  поглављу V- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона  и  упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих  услова брише  се  додатни  услов
финансијског капацитета  за партију 3- осигурање возила: „Да је понуђач у претходне три
године (2014, 2013 и 2012.) пословао са исказаном добити“.

2) На страни 19.  у  поглављу VI-Упутство понуђачима како да сачине понуду мења се тачка
14. „Додатне информације или појашњења у вези са понудама“ и сад гласи:
Заинтересовано лице може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијамa, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано  лице  ће  упутити  на   адресу  наручиоца:  ЈКП  “Водoвод  Ваљево”  Вука
Караџића 26, Ваљево, са напоменом : „Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације  за ЈН 18/2015-Осигурање запослених, имовине и возила“



Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
путем електронске поште  или путем факса радним даном у току трајања радног времена
наручиоца од 07.00 часова до 15.00 часова, примљени захтев ће бити евидентиран са датумом
када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или појашњењима
путем електронске поште  или путем факса нерадним даном, или  радним даном након истека
радног  времена  наручиоца,   то  јест  након  15.00 часова,  примљени   захтев  ће  бити
евидентиран следећег радног рана.
Особа  за  контакт:  Гордана  Божић,  дипл.  правник,  број  факса:  014/244-508,  е-mail:
gordana.vodovodva@gmail.com.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. 

3)  Бришу  се стране  47.  и  48.  конкурсне  документације.-  Изјава  о  надокнади  штете  за
запослене, односно за имовину, која је настала у периоду од 01.11.2015. године до момента
закључења уговора.

4) Мења  се рок за подношење понуда, па је исти сада 03.12.2015. године до 11.00 часова, а
јавно отварање понуда ће се обавити 03.12.2015. године у 11.30 часова у просторијама ЈКП
"Водовод Ваљево"  у ул. Вука Караџића бр. 26. Обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, наручилац ће објавити на својој интернет страни и на Порталу јавних набавки.
У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 23.11.2015. год.
                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


