
          

 

  

Наш број:  2019-1807/11                     Датум : 18.04.2019. 

  

Комисија за јавну набавку радова – Изградња секундарних мрежа и ТП према пројектима ТП 

Бреска, ТП БП13 и ТП БП15 (ЈНОП-Т-07/19),  образована Решењем Наручиоца број: 2019-

1807/3 oд 27.03.2019. године, поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) доноси 
 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - 

ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНИХ МРЕЖА И ТП ПРЕМА ПРОЈЕКТИМА  

ТП БРЕСКА, ТП БП13 И ТП БП15  

 

  У Конкурсној документацији за јавну набавку радова у отвореном поступку -  

Изградња секундарних мрежа и ТП према пројектима ТП Бреска, ТП БП13 и ТП БП15 – јавна 

набавка бр.07/19: 

- на стр.89, стр.90, стр.111, стр.112, стр.130 и стр.131 брише се реченица „Фитинг је израђен 

од легуре за димензије 32-63  - CuZn39Pb3, за димензије 75-110 - RG7 према DIN EN 12 

164 – 12 168 или одговарајућем стандарду.“, и уписује „Фитинг је израђен од легурe бакра 

отпорнe на корозију цинка(CC493K; CW614N; CW617N) према EN1982 и EN12420 или 

одговарајућем стандарду.“, 

- на стр.163 у табели се додаје ред редни бр.10 са описом пројекта „Хидротехнички део за 

подстанице“, 

- на стр.172 брише се „Санација, реконструкција и изградња мрежа према пројекту“, и 

уписује „Изградња секундарних мрежа и ТП према пројектима ТП Бреска, ТП БП13 и ТП 

БП15“, 

- на стр.172 и стр.178 брише се „ ЈНОП-Т-05/19 “, и уписује „ ЈНОП-Т-07/19“, 

- на стр.184 и стр.185 брише се „10%“ и уписује „2%“. 

Рок за подношење понуда остаје 07.05.2019.године до 12:00 часова. Отварање понуда биће 

одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 12:30 часова.  

 

О б р а з л о ж е њ  е 

 

   Комисија за јавну набавку  радова – Изградња секундарних мрежа и ТП према 

пројектима ТП Бреска, ТП БП13 и ТП БП15 (ЈНОП-Т-07/19), донела је Прву измену и допуну 

конкурсне документације јер је установила техничке грешке у предходној конкурсној 

документацији. 

Сагласно одредби члана 63. став 1) до 3) Закона о јавним набавкама, Комисија за 

јавну набавку извршила је Прву измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку 

радова у отвореном поступку -  Изградња секундарних мрежа и ТП према пројектима ТП 

Бреска, ТП БП13 и ТП БП15 – јавна набавка бр. 07/19. 

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 

Порталу  јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца. 

Претходно објављене кокурсна документације не важе. 

                                                                                    

    Комисија за јавну набавку  

                                                                                                                 ЈНОП-Т-07/19 

                                                                                                         


