
Факултет техничких наука у Чачку 
Светог Саве 65,Чачак 
Број: 1349-15/2016-7 
19. 11. 2016. године 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка -  Радови 

Набавка и инсталација котла на чврсто гориво- ЈН бр. 11/2016 

У следећем: 

a) На страни 7/47 конкурсне документације: 

НАПОМЕНА: У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања 
на лицу места, понуђачи су обавезни да изврше обилазак котларнице  
Факултета техничких наука у Чачку уз претходну најаву лицу одређеном за 
контакт.  
 
   Мења  се и гласи:  

НАПОМЕНА: У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања 
на лицу места, понуђачи би требало да изврше обилазак котларнице  Факултета 
техничких наука у Чачку уз претходну најаву лицу одређеном за контакт.  

 

    

 г) На страни 16/47 конкурсне документације: 

Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
Чачачк, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова–  Набавка и инсталација 
котла на чврсто гориво ЈН 11/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23. 11. 2016. 
године до 10:00 часова.  
  
Мења се и гласи: 
 
Понуду доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 
Чачачк, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова–  Набавка и инсталација 
котла на чврсто гориво ЈН 11/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28. 11. 2016. 
године до 10:00 часова.  
 
д) На страни 19/47 конкурсне документације 
 
 У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања на лицу 
места, понуђачи су обавезни да у оквиру рока за давање понуде изврше 
обилазак котларнице Факултета техничких наука у Чачку уз претходну 
најаву лицу одређеном за контакт:  
Особа за контакт је Драган Доловић, телефон 064/852-6167. 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да најави свој долазак 
путем E-maila: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или путем факса на број:      

mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs


032/342-101. Својство представника понуђача, лице које обилази локацију 
доказује предајом овлашћења особи за контакт. 
О извршеном увиду понуђач је дужан да достави доказ: Образац Изјава 
понуђача о обиласку локације оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
Наручиоца. Увид у објекат у коме ће се вршити радови може се извршити до 
дана подношења понуда, радним даном у времену од 7:30 до 14:30 часова 
 
   Мења  се и гласи:  
 

У циљу давања комплетне понуде и сагледавања стварног стања на лицу 
места, понуђачи би требало да у оквиру рока за давање понуде изврше 
обилазак котларнице Факултета техничких наука у Чачку уз претходну 
најаву лицу одређеном за контакт:  
Особа за контакт је Драган Доловић, телефон 064/852-6167. 
Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да најави свој долазак 
путем E-maila: jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs или путем факса на број:      
032/342-101. Својство представника понуђача, лице које обилази локацију 
доказује предајом овлашћења особи за контакт. 
Уколико је извршио обилазак котларнице Факултета, потребно је да о 
извршеном увиду, понуђач достави доказ: Образац Изјава понуђача о обиласку 
локације оверен и потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца. Увид у 
објекат у коме ће се вршити радови може се извршити до дана подношења 
понуда, радним даном у времену од 7:30 до 14:30 часова 
 

         

      Комисија за јавну набавку: 

 

mailto:jelena.djunisijevic@ftn.kg.ac.rs

