
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
БРОЈ 497/9 
ДАНА 30.12.2016 
 

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 
бр.497/3 од 27.12.2016.  године, сачинила 

 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 
1. У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
се доказује испуњеност тих услова
на страни 8 Конкурсне документације
У делу  ДОДАТНИ   УСЛОВИ  за учешће у поступку јавне набавке  из чл. 76 ЗЈН
редни број 5 ,  

5. Услов: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
Радно ангажованих, од 
понуђене опреме и то :1 машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и 
расхладне уређаје, 1 . електро
Доказ: 
- фотокопија МА или М3А 
-фотокопија Уговора о раду
-фотокопија радне књижице 
сервисера- 
-фотокопија потврде-изјаве произвођача са именима овлаштених сервисера

Мења се тако што се иза текста: „
сервисера“ 
 Додаје  текст : „Не односи се на позиције 
врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, 
II/1 врста, техничке карактеристике (спецификације)“
 
2. У поглављу II   врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге 
на страни 5 Конкурсне документације
II/1 врста, техничке карактеристике (спецификације

Редни број 4. Вертикални фрижидер 700 лит   
            

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници
                                                                                         
                                                                                                                                                                

                                                                                                

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

КИКИНДА 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 
) Комисија за јавну набавку добара кухињска опрема ЈНМВ

сачинила је дана 30.12.2016. године 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  -КУХИЊСКА ОПРЕМА
ЈН МВ  11/2016 

слови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.Закона и   упутство како 
испуњеност тих услова 

на страни 8 Конкурсне документације  
за учешће у поступку јавне набавке  из чл. 76 ЗЈН

а понуђач располаже довољним кадровским капацитетом : да има минимум 5 
, од којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање 

1 машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и 
. електротехничар за  расхладне и термичке  уређаје

А или М3А  обрасца, 
Уговора о раду 

фотокопија радне књижице (или др. документ) из које се види  квалификација 

изјаве произвођача са именима овлаштених сервисера
Мења се тако што се иза текста: „фотокопија потврде-изјаве произвођача са име

Не односи се на позиције под  ред.бр.5,6 и 7 ( термоси) наведене у поглављу 
врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара,  евентуалне додатне услуге

врста, техничке карактеристике (спецификације)“- на страни 5 и 6 конкурсне документације. 

врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, 

а страни 5 Конкурсне документације 
врста, техничке карактеристике (спецификације) 

Вертикални фрижидер 700 лит   - у колону :   ј. мере /количина

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници 
                                                                               

                                                                                                                             
                                                                                                Комисија за ЈН МВ 

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА 
675, фaкс 0230/401-461, жирo-рaчун: 840-255667-09,e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 
ЈНМВ.11/2016 , по решењу 

КУХИЊСКА ОПРЕМА 

акона и   упутство како 

за учешће у поступку јавне набавке  из чл. 76 ЗЈН 

да има минимум 5  
којих 3 сервисера овлашћена од произвођача за сервисирање 

1 машински техничар, 1 електромеханичар за термичке и 
уређаје. 

из које се види  квалификација 

изјаве произвођача са именима овлаштених сервисера 
изјаве произвођача са именима овлаштених 

5,6 и 7 ( термоси) наведене у поглављу II , 
врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин спровођења контроле и 

евентуалне додатне услуге 
на страни 5 и 6 конкурсне документације.  

врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис   добара,  начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара,  

ичина- уноси се бр.1-, 

Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на Порталу 

                                                                                                                                   
Комисија за ЈН МВ 11/2016 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 


