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И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
СЕВЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО КРАГУЈЕВЦА
Број јавне набавке: 55/2020

Београд
новембар 2020. године

страна 2 од 2

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-304/2020-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-304/2020-3, Јавно предузеће „Путеви
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну
набавку услуга у отвореном поступку:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ СЕВЕРНЕ
ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО КРАГУЈЕВЦА
Број јавне набавке: 55/2020
У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ тачка 5. Контакт (лице или
служба), мења се тако да сада гласи:
5. Контакт (лице или служба)
Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs.
Заинтересована лица могу преузети Прилоге који су саставни део конкурсне
документације са интернет странице Наручиоца: www.putevi-srbije.rs (на табу Набавке, из
падајућег менија Услуге, изабрати од понуђених спискова Javna nabavka br. 55/2020, након
чега се приступа документацији „Prilozi uz konkursnu dokumentaciju 55/2020“ у ZIP
FORMATU.
Потенцијални понуђачи могу извршити увид у Претходну студију оправданости са
Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним
путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима у просторијама техничке архиве ЈП ''Путеви Србије'' на
адреси: ул. Стевана Филиповића бр. 130, Железник, уз претходну најаву на e-mail:
javnenabavke@putevi-srbije.rs., на коју треба послати допис (оверен од стране понуђача) у
коме ће се навести име и презиме са стручном спремом лица која ће извршити увид у
наведену техничку документацију.
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