
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ Београд, Светозара Марковића бр.56 

отворени поступак, јавна набавка бр. Д-95/17 
 

 

Дел.бр. 7382 

22.12.2017. 

 

На основу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/15 и 68/2015),  

Комисија за јавну набавку добара: ПРИБОР И ПОСУЂЕ 2 ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕСТОРАНЕ 

СЕКТОРА УСЛУГА, број набавке  Д-95/17, врши: 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА : ПРИБОР И 

ПОСУЂЕ 2 ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕСТОРАНЕ СЕКТОРА УСЛУГА, број набавке  Д-95/17 

 

Сагласно  појашњењу бр. 7381 од 22.12. 2017.године, за јавну набавку добара ПРИБОР И ПОСУЂЕ 2 ЗА 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ РЕСТОРАНЕ СЕКТОРА УСЛУГА, број набавке  Д-95/17, Наручилац врши измену 

конкурсне документације, како би свим заинтересованим лицима, која учествују у поступку јавне набавке, 

омогућио да доставе прихватљиву понуду, на следећи начин :  

 

 

-у делу „Техничке карактеристике“ у табели (страна 9/55) за позицију под редним бројем 48. 

„Микроталасна пећница“ уносе се техничке карактеристике „Снага 700w, запремина 17-20л, 5 нивоа снаге, 

функција одмрзавања, механичко управљање тип апарата: самостојећа, тежина 10-12кг“ 

-у „Обрасцу понуде“ (страна 30/55) за позицију под редним бројем 48. „Микроталасна пећница“ уносе се 

техничке карактеристике „Снага 700w, запремина 17-20л, 5 нивоа снаге, функција одмрзавања, механичко 

управљање тип апарата: самостојећа, тежина 10-12кг“ 

-у „Обрасцу структуре цене“ (страна 44/55) за позицију под редним бројем 48. „Микроталасна пећница“ 

уносе се техничке карактеристике „Снага 700w, запремина 17-20л, 5 нивоа снаге, функција одмрзавања, 

механичко управљање тип апарата: самостојећа, тежина 10-12кг“ 

-у „Моделу уговора“ у члану 2. (страна 50/55) и члану 6. (53/55) за позицију под редним бројем 48. 

„Микроталасна пећница“ уносе се техничке карактеристике „Снага 700w, запремина 17-20л, 5 нивоа снаге, 

функција одмрзавања, механичко управљање тип апарата: самостојећа, тежина 10-12кг“ 

-у поглављу 4. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у одељку Други додатни услови (стр.12/55И. 

Тачка 1. мења се у целини и у измењеном тексту гласи : „За позиције : 44-месорезница, 45-Тостер, 47-

Електрична фритеза и 48-Микроталасна пећница понуђачи достављају каталог произвођача опреме коју 

нуде, у коме су наведене техничке карактеристике производа који су предмет понуде.Уколико је каталог на 

страном језику потребно је доставити и превод на српски језик. Превод не мора да буде оверен од стране 

овлашћеног судског тумача.  У каталогу је потребно означити који се прозвод односи на коју конкретну 

позицију у понуди за коју се каталог доставља.“  

 

Ова изменa чине саставни део конкурсне документације број ЈН бр.Д-95/17, Прибор и посуђе 2 за 

комерцијалне ресторане сектора услуга. У наставку је интегрални текст конкурсне документације са унетим 

изменама за наведену набавку. 

 

                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

                                                              ___________________________________ 

 

 


