ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Данa: 03.02.2016.
Број:ЈН 159/15-10
На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 68/15 )
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности ОПРЕМА ЗА ДЕЛАТНОСТИ У

ЗАШАТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА ( ФОТОАПАРАТИ ЗА ЛОВОЧУВАРЕ И
РАДНИКЕ У СРПГП) ЗА 2015.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ), сходно својим овлашћењима,
доноси
ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга - добара ОПРЕМА ЗА
ДЕЛАТНОСТИ У ЗАШАТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА ( ФОТОАПАРАТИ ЗА
ЛОВОЧУВАРЕ И РАДНИКЕ У СРПГП) ЗА 2015.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )., покренута
Одлуком наручиоца бр. ЈН 159/15-2 од 30.12.2015. године.
Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:
I Омашком наручиоца је у обавештењу о продужењу рока за подношење понуда/пријава
објављеном 29.01.2016. године у делу који се односи на време и место подношења понуда / пријава
(нови рок): и у делу који се односи на Време и место отварања понуда / пријава: написана погрешна
адреса.
Исправно је да се понуде достављају на адресу шумског газдинства „Сомбор“ Сомбор
Апатинскии пут 11.
Понуде које до новог рока отварања буду стигле на адресу Прерадовићева 2 Петроварадин
ће наручилац доставити на адресу шумског газдинства „Сомбор“

III У осталом делу текста конкурсна документација се не мења.
IV Обзиром да је наручиоц изшио измену Конкурсне документације у року мањем од осам дана
од дана истека рока за подношење поднуда, продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредености добара- Опрема за делатности у зашатићеним природним добрима (
фотоапарати за ловочуваре и раднике у СРПГП ) за 2015.год. ( за потребе ШГ ''Сомбор'' ), године
до 09.02.2016. године до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити 09.02.2016. године у 10,30 часова у дирекцији ШГ „Сомбор“
Сомбор, Апатински пут 11.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радмила Шакић Пеурача, маст.инж.шум.
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