
Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта

″Краљево″
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61                        www.direkcijakv.net         
36 000 Краљево                                         office@direkcijakv.net

Измене конкурсне документације

На страни 5. у делу 3. конкурсне документације – ''Упутство понуђачима како
да саставе понуду'', у члану 3.2, мења се шести став тако да гласи: ''Рoк зa
пoднoшeњe пoнудa je 16.01.2017. гoдинe дo 12 чaсoвa.''  
На страни 5. у делу 3. конкурсне документације – ''Упутство понуђачима како
да саставе понуду'', у члану 3.2, мења се седми став тако да гласи: ''Пoнудa сe
смaтрa блaгoврeмeнoм укoликo je примљeнa oд стрaнe Нaручиoцa, бeз oбзирa
нa нaчин дoстaвљaњa, дo 16.01.2017. гoдинe дo 12 чaсoвa.''
На страни 6. у делу 3. конкурсне документације – ''Упутство понуђачима како
да саставе понуду'', мења се члан 3.4 тако да гласи: ''Jaвнo oтвaрaњe пoнудa
oбaвићe  сe  нa  нaпрeд  нaвeдeнoj  aдрeси  Нaручиoцa  дaнa  16.01.2017  сa
пoчeткoм у 13 чaсoвa.''
На страни 16. у делу 4. конкурсне документације – ''Образац понуде'', у колони
А.3 ''Тип 3-Профил 3'' мења се количина тако да сада износи 331
На страни 16. у делу 4. конкурсне документације – ''Образац понуде'', у колони
А.4 ''Тип 4-Профил 4'' мења се количина тако да сада износи 139
На  страни  36.  у  делу  13.  конкурсне  документације  –  ''Образац  структуре
понуђене цене са упутством како да се попуни'', у колони А.3 ''Тип 3-Профил
3'' мења се количина тако да сада износи 331
На  страни  36.  у  делу  13.  конкурсне  документације  –  ''Образац  структуре
понуђене цене са упутством како да се попуни'', у колони А.4 ''Тип 4-Профил
4'' мења се количина тако да сада износи 139
На страни 45. у делу 14а. конкурсне документације – ''Образац количина и
опис добара'', у колони А.3 ''Тип 3-Профил 3'' мења се количина тако да сада
износи 331
На страни 45. у делу 14а. конкурсне документације – ''Образац количина и
опис добара''', у колони А.4 ''Тип 4-Профил 4'' мења се количина тако да сада
износи 139
На страни 46. у делу 15. конкурсне документације – ''Образац инсталисане
снаге понуђених светиљки'', у колони А.3 ''Тип 3-Профил 3'' мења се количина
тако да сада износи 331
На страни 46. у делу 15. конкурсне документације – ''Образац инсталисане
снаге понуђених светиљки', у колони А.4 ''Тип 4-Профил 4'' мења се количина
тако да сада износи 139

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220


