РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Основна школа ''Десанка Максимовић''
Број:1574/2018
Датум: 3.12.2018. године
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Тел.032-727-010
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама( „Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
број 1588/2018 од 29.11.2018.године
У ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 1.1.2/2 /2019–Набавка угља
сушени лигнит комад-коцка.
Обавештавамо све понуђаче, да се врши измена и допуна конкурсне документације за
ЈНМВ бр . 1.1.2/2 /2019 – Набавка угља сушени лигнит комад-коцка:
У делу Конкурсне документације број 1588/2018 од 29.11.2018.године, објављене на
порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца на дан 30.11.2018.године, на страни
4/28 конкурсне документације у поглављу „Техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, рок и место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл“ у делу
„Техничке карактеристике“ уместо:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
УГАЉ сушени лигнит комад-коцка (30-60мм):
Горња калорична вредност – 19000КЈ/КГ
Доња калорична вредност – 16000КЈ/КГ
Пепео до 8,50%
Укупни сумпор до 0,88%
Укупна влага до 22,60%
треба да стоји:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
УГАЉ сушени лигнит комад-коцка (30-60мм):
Горња калорична вредност – до 19000КЈ/КГ
Доња калорична вредност – од 16000КЈ/КГ
Пепео до 8,50%
Укупни сумпор до 0,88%
Укупна влага до 24,00%

У делу предметне Конкурсне документације под називом : „ VII МОДЕЛ УГОВОРА“, на
страни 22/28, у члану 2. иза става 2. додаје се нови став: који гласи
''Цена се може мењати у складу са променама цена на тржишту, уколико Одлуку донесе
надлежни орган Продавца''.
У делу предметне Конкурсне документације под називом : „ VII МОДЕЛ УГОВОРА“, на
страни 23/28, у члану 6. иза става 1. додаје се нови став: који гласи
Динамика испоруке угља:
Јануар 2019. године
---- 40 тона
Фебруар 2019. године ---- 60 тона
Март 2019. године
---- 27 тона
Септембар 2019. године ---- 20 тона
У делу Конкурсне документације, на страни 26/28 конкурсне документације, испод
Обрасца структуре цене у делу „Напомена“,уместо:
1. Јануар 2018.године
---- 40 тона
2. Фебруар 2018.године ---- 60 тона
3. Март 2018.године
---- 27 тона
4. Септембар 2018.године---- 20 тона
треба да стоји 2019. година
1. Јануар 2019. године

---- 40 тона

2. Фебруар 2019. године

---- 60 тона

3. Март 2019. године

---- 27 тона

4. Септембар 2019. године ---- 20 тона

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
Исправку објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страни наручиоца
Председник комисије за
јавну набавку мале вредности,
Марина Николић,професор

