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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности добара, сценских завеса у црној и белој боји и сценских тепиха у натур боји број
Д1/17 и то :
На страни 8/34, тачкa 2.7. мења се и сада глас:

„Обилазак објекта је обавезан за заинтересована лица која ће поднети понуду.
Заинтересовано лице ће извршити обилазак објекта у коме ће се испоручити добра и извршити
монтажа, али само уз претходну пријаву и достављање списка овлашћених лица понуђача. Пријава
мора да садржи назив фирме, адресу седишта, ПИБ, број телефона и податке о овлашћеном лицу (са
именом и презименом, именом оца, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом
становања), са назнаком „Пријава за лица која ће извршити обилазак објекта- за ЈНМВ-Д 1/17“.
Пријаве за обилазак се достављају на e-mail: marina@malopozoriste.co.rs или директно, предајом
пријаве на адресу наручиоца:Аберадарева број 1, Београд.
Лицима која не доставе пријаву неће бити омогућен обилазак објекта
...“

У осталом делу Конкурсна докуемнтација остане непромењена.
Образложење
У Конкусној документацији за јавну набавку мале вредности добара, сценских завеса у црној
и белој боји и сценских тепиха у натур боји број Д1/17 извршена је измена и допуна као у
диспозитиву, а услед техничке грешке.
Наиме, услед техничке грешке у делу Додатни услови, тачка 2.7. брише се „дана 03.10.2017.
године у периоду од 10 до 11 сати.“

Сагласно одредби члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Мало позориште „Душко Радовић“, као Наручилац, извршило је измену
и допуну наведене Конкурсне документације.
Наведена измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Научиоца.
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