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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – САНАЦИЈА БУНАРА У СВИМ
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРАДА КИКИНДА JН 59/2019 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

На страни 4 од 94

Уместо
1) подаци о Наручиоцу:
ГРАД КИКИНДА
АДРЕСА: ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР.12 ,КИКИНДА
ПИБ: 100511495
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
Интернет страница: : www. kikinda.org.rs
е – mail: javne.nabavke @kikinda.org.rs
2) врста поступка и законска регулатива:
Отворени поступак
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланома 32.
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
На ову јавну набавку ће се примењивати:


Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)



Закон о општем управном поступку



Закон о облигационим односима



Закон о планирању и изградњи објеката



Закон о безбедности и здрављу на раду



Закон о заштити од пожара

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке је набавка радова – САНАЦИЈА БУНАРА
Назив и ознака из општег речника набавке:
45453000, ремонтни и санациони радови
4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и
ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
5) назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или
оквирног споразума
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више
понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни
споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца
који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум
закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради
закључења оквирног споразума:
Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
7) Контакт особе:
milan.makivic@jpkikinda.rs
javne.nabavke@kikinda.org.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач
може доставити на адресу Наручиоца, Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12,
Кикинда или путем електронске поште javne.nabavke@kikinda.org.rs сваког радног дана
(понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација
и појашњења путем телефона није дозвољено.

Мења се и гласи:
1) подаци о Наручиоцу:
ГРАД КИКИНДА
АДРЕСА: ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР.12 ,КИКИНДА
ПИБ: 100511495
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
Интернет страница: : www. kikinda.org.rs
е – mail: javne.nabavke @kikinda.org.rs
2) врста поступка и законска регулатива:
Отворени поступак
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланома 32.
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)
На ову јавну набавку ће се примењивати:


Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)



Закон о општем управном поступку



Закон о облигационим односима



Закон о планирању и изградњи објеката



Закон о безбедности и здрављу на раду



Закон о заштити од пожара



Закон о рударству и геолошким истраживањима(„Службени гласник РС“, бр.
101/2015 и 95/2018)

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке је набавка радова – САНАЦИЈА БУНАРА
Назив и ознака из општег речника набавке:
45453000, ремонтни и санациони радови
4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и
ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
5) назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или
оквирног споразума
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више
понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни
споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца
који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум
закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради
закључења оквирног споразума:
Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
7) Контакт особе:
milan.makivic@jpkikinda.rs
javne.nabavke@kikinda.org.rs
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач
може доставити на адресу Наручиоца, Град Кикинда, Трг српских добровољаца бр.12,
Кикинда или путем електронске поште javne.nabavke@kikinda.org.rs сваког радног дана
(понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација
и појашњења путем телефона није дозвољено.

Комисија за јавну набавку

