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ЗЗЈЗ СОМБОР 

Комисија за јавну набавку мале вредности 

Број: ЈНМВ 5/2015 

Дана : 01.04.2015. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 На основу члана 63. став 5 Закона о јавним набавкама (“СЛ.гласник 124/12), Наручилац:Завод за 

јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47, Сомбор; обавештава све заинтересоване да се у поступку 

јавне набавке мале вредности ЈНМВ 5/2015 набавка услуге сервисирања лабораторијске опреме (ознака 

из општег речника набавке-504000000) продужава рок за достављање понуда. 

 

 

1. Рок за достављање понуда је 08.04.2015. до 12:00 часова 

2. Јавно отварање понуда одржаће се дана 08.04.2015. у 12:30 часова у просторијама Завода за 

јавно здравље Сомбор, ул. Војвођанска бр.47 Сомбор 

3. датум објављивања позива: 27.03.2015. године 

4. датум објављивања обавештења: 01.04.2015. године 

5. разлог за продужење рока: Измена конкурсне документације.  

 

 

На страни 26/44 Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке, у делу ПАРТИЈА 6. 

услуга редовног годишњег сервисирања опреме: систем за пречишћавање воде у табели 1. Резервни 

делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме ставка 2 се додаје, а ставка 3 се 

мења и гласи:   

2 Предфилтер за Merlin  

(замена три пута годишње) 

2 предфилтера х 

3 пута у години 

дана = 6 

  

3 Мешана јоноизмењивачка маса mix bed (укупно 

120 литара за оба апарата у току годину дана)  

  

 

 

 Обавештење је објављено на сајту ЗЗЈЗ Сомбор, www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне 

набавке. 

 

 

 

Комисија за ЈНМВ 5/2015 


