На основу одредбе из члана 63.ст.1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица о изменама и
допунама конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности бр. М-18/2015, за јавну
набавку добара – „Адаптибилне млечне формуле и ентерална исхрана“.
Врши се измена и допуна конкурсне документације, тј исправка техничке грешке на стр 22/38, тако да
уместо
„После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. „
Треба да стоји
„После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.”
Измена ће бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на интернет
адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs, и сва заинтересована лица могу је преузети електронским
путем.
Услед извршених измена Конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, Наручилац у складу са одредбом из чл. 63.ст 5. Закона о јавним набавкама,
продужава рок за подношење понуда.
Нови рок за поднопшење понуда је 15.09.2015. године до 9.30 часова, јавно отварање понуда
истог дана у 10.30 часова. Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда
објавити на порталу УЈН и интернет страници www.tirsova.rs .
У складу са напред наведеним, Наручилац ће објавити комплетну конкурсну документацију са
унетом изменом.
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