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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења са Конкурсна документација
за јавну набавку добара:  Aуто гуме  - 11/2016.

1. У одељку  II   -  Врста,  техничке карактеристике,  квалитет,  количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,  рок испоруке,  место
испоруке или евентуалне додатне услуге и сл. у табели техничких карактеристика ауто
гума за позицију 9.  "Спољна гума M+S (Sava, Michelin)" и позицију 10.  "Спољна
гума M+S (Sava, Michelin)" у колони "Димензије" уместо "195 х 75 х 16" треба да
стоји   "195 х 75 х 16 Ц".

2. У одељку II   -  Врста,  техничке карактеристике,  квалитет,  количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,  рок испоруке,  место
испоруке или евентуалне додатне услуге и сл. у табели техничких карактеристика ауто
гума за  позицију  11.  "Спољна  гума  радијална  (Sava,  Michelin)" и  позицију  12.
"Спољна  гума  задња  (коцка)  (Sava,  Michelin)" у  колони  "Димензије" уместо
"9.00 х 11" треба да стоји  "9.00 х 20".

3. У одељку VI Образац 2   - Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
за  позиције  9.  и  10.  у  колони  "Предмет ЈН" уместо "Спољна гума М+S (Sava,
Michelin)  195  х  75  х  16"  треба  да  стоји  "Спољна  гума  М+S  (Sava,  Michelin)
195 х 75 х 16Ц".

4. У одељку VI Образац 2   - Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
за  позицију  11.   у  колони   "Предмет  ЈН"  уместо  "Спољна  гума  радијална
(Sava,Michelin) 9.00 х 11"  треба да стоји "Спољна гума радијална (Sava,Michelin)
9.00 х 20".

5. У одељку VI Образац 2   - Образац структуре цене са упутством како да се попуни,
за  позицију  12.   у  колони   "Предмет  ЈН"  уместо  "Спољна  гума  задња  (коцка)
(Sava,Michelin)  9.00  х  11"  треба  да  стоји  "Спољна  гума  задња  (коцка)
(Sava,Michelin) 9.00 х 20".

6. У одељку  VIII –  Упутство понуђачима како да саћине понуду у оквиру тачке 2.
Начин подношења понуде уместо: "Доказ који издаје произвођач предметног добра
којим се доказује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике и
квалитет" треба да стоји: "Сертификат усаглашености са ISO standard 9001".
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