ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА
Булевар војводе Бојовића 2
11106 Београд
Број: 1199-04/9
Датум: 21.05.2019. године
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену и допуну
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на
адаптацији постојећег објекта број 5 - дворишне зграде, на адаптацији - замени фасадне
столарије објекта број 5 - дворишне зграде и на адаптацији фасаде и крова објекта број 5
- дворишне зграде, за потребе Ваздухопловнe академијe из Београда, ЈН бр. 1.3.8/19.
Измена и допуна Конкурсне документације је следећа:

ПОГЛАВЉЕ V, страна 14
УМЕСТО
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.05.2019. године до 14.00 часова, без обзира на начин на који се доставља. Уколико се
понуда доставља лично доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од
09.00 - 16.00 часова.
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 21.05.2019. године у 14.30 часова у
просторијама школе: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106
Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована
лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
ТРЕБА ДА СТОЈИ

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
24.05.2019. године до 12.00 часова, без обзира на начин на који се доставља. Уколико се
понуда доставља лично доставити радним данима (понедељак - петак) у времену од
09.00 - 16.00 часова.
Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 24.05.2019. године у 12.30 часова у
просторијама школе: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106
Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована

лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка
јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ПОГЛАВЉЕ VI, Напомена испод обрасца 6) Образац - Предмер и
предрачун радова и образац структуре цене, страна 60.
ДОДАЈЕ СЕ

Напомена:
Понуђач је дужан да одвезе демонтирану челичну конструкцију крова и остале елементе
од челика и лима, на место по избору понуђача.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена и допуна конкурсне документације и Конкурсна документација – пречишћен
текст 2 биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

