
  

 

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 1188-3/2019 

Дана: 30.10.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : 

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДЕНО ЗАБАВНОГ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ 

МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ – 2. ФАЗА 

БР. ЈН/Р/14/2019 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким 

простором „Парк Палић“ Палић у конкурсној документације за јавну набавку радова у 

отвореном поступку Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору 

Мушког штранда на Палићу - 2. фаза у року предвиђеном за достављање понуда врши 

следеће измене: 

 

1.  У делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ у тачки 7. ПОДАЦИ О МЕСТУ И 

РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, на страни 3 од 181 мења се први пасус и он сада 

гласи: 

„Рок за достављање понуда је до 15.11.2019. године до 12,00 часова.“ 

 

2.  У делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ у тачки 8. ОБАВЕШТЕЊЕ О 

МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, на страни 3 од 181, мења се први 

пасус и он сада гласи: 

„Јавно отварање понуда обавиће се дана 15.11.2019. године у 12,30 часова, у 

просторијама Наручиоца.“ 

 

3.  У делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у табели 

Додатни услови и начин доказивања врше се следеће измене: 

 

- у колони ДОДАТНИ УСЛОВИ, ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, на страни од 8 од 181, 

мења се трећа цртица тако да она сада гласи: 

„ - да је у претходних 5 година (2018-2014 година), као понуђач или члан групе, 

рачунајући од дана објављивања позива за подношење извршио радове на изградњи 

најмање једног затвореног базена минималне вредности од 100.000.000,00 динара или 

више затворених базена укупне вредности не мање од 100.000.000,00 динара од чега су 

обавезно изведени: грађевинско занатски радови, електроенергетске инсталације, 

машинске инсталације као и испорука и монтажа опреме базенске технике.“ 

 



  

 

- у колони НАЧИН ДОКАЗИВАЊА, ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, на страни од 8 од 181, 

мења се трећа цртица тако да она сада гласи: 

„ - Копије уговора, копије окончане ситуације и потврде наручиоца о извршеним 

радовима која обавезно садржи спецификацију извршених радова, односно која је 

врста/група радова извршена.“ 

 

4.  У делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 2. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА на страни 40 од 181, мења се пети пасус и он сада 

гласи: 

„ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 

15.11.2019. године до 12.00 часова, без обзира на начин на који је послата.“ 

 

5.  У делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 4. 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА на страни 41 од 181, мења се први пасус и он сада гласи: 

„ Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 15.11.2019. године са 

почетком у 12.30 часова.“ 

 

 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

       ДОО „Парк Палић“ Палић 

       Комисија за јавну набавку 

 
 

 


