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На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), К°мисија је сачинила:

Т РЕЋУ ИЗМЕНУ
К ОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку

бр°ј ЈН/2100/0077/2019-Ф2

Каблови и кабловски прибор - ДЛХЕ
Фаза 2

Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора
ХЕ „Бајина Башта"

Tpefla Измена Конкурсне документације за јавну набавку број ЈН/2100/0077/2019-Ф2
„Набавка испитног кабла за индукциони тест генератора ХЕ „Бајина Башта",
објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници
Наручиоца, дана 09.08.2019. године, врши се у следеТiем:

• У делу 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (страна 5 оД 77), мења се дозвољена
температура током инсталације/полагања проводника, за наведени кабл и сада
гласи:

Уместо:

• Дозвољена температура током инсталације/полагања проводника је: од -40 до +80 °С

Мења се и сада гласи:

• Дозвољена температура током инсталације/полагања проводника је: од -25 до +80 °С

Наведена измена у ТреЋој измењеној конкурсној документацији је болдирана и
двапут подвучена. 

ПонуТјачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеном
изменом Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Tpenoj измењеној
конкурсној документацији која је објављена на Порталу Јн данас, 02.09.2019. године,
у супротном понуда fle бити оцењена као неприхватљива.
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Доставити:
• Архиви ЈН у Огранку
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