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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења са Конкурсна документација
за јавну набавку добара: Грађевински материјал  - 13/2019.

1. У одељку II  - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место
испоруке или евентуалне додатне услуге и сл., на страни 7., у оквиру тачке 2.2 Рок
испоруке добара мења се рок испоруке: уместо “рок испоруке предметних добара
не може бити дужи од 24 сатa од момента достављања писаног налога за испоруку
достављеног  од  стране  Наручиоца"  треба  да  стоји  “Рок испоруке  предметних
добара је одмах, односно не може бити дужи од 8 часова од момента достављања
писаног налога за испоруку достављеног од стране Наручиоца".

2. У  одељку  VI   -  Образац  (1)  -  Образац  понуде на  страни 18.  у  табели  за  рок
испоруке:  уместо “рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 24 сатa
од момента  достављања  писаног  налога  за  испоруку  достављеног  од  стране
Наручиоца" треба да стоји “Рок испоруке предметних добара је одмах, односно не
може бити дужи од 8 часова  од момента достављања писаног налога за испоруку
достављеног од стране Наручиоца".

3. У  одељку  VII  –  Модел  уговора  на  страни  30.  у  члану  4.  став  1.  мења  се  рок
испоруке, уместо “рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 24 сатa
од момента  достављања  писаног  налога  за  испоруку  достављеног  од  стране
Наручиоца" треба да стоји “Рок испоруке предметних добара је одмах, односно не
може бити дужи од 8 часова  од момента достављања писаног налога за испоруку
достављеног од стране Наручиоца".

4.  У одељку VIII - Упутство понуђачима како да сачине понуду на страни 36. тачка
9.2. мења се рок испоруке, уместо “рок испоруке предметних добара не може бити
дужи од 24 сатa од момента достављања писаног налога за испоруку достављеног
од стране Наручиоца"  треба да стоји “Рок испоруке предметних добара је одмах,
односно не може бити дужи од 8 часова од момента достављања писаног налога за
испоруку достављеног од стране Наручиоца".
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