ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
Краљице Наталије 31
11000 Београд
Број: 4/227-2019
Датум: 22.07.2019. године
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке добара –
рачунарска опрема, за потребе Eлектротехничке школе „Никола Тесла“ из Београда, ЈН
бр. 1.1.3/19.
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације у
поступку јавне набавке добара – рачунарска опрема, за потребе Eлектротехничке школе
„Никола Тесла“ из Београда, ЈН бр. 1.1.3/19.
Измена и допуна конкурсне документације је следећа:
УМЕСТО:
ЈН бр. 1.1.2/19
ТРЕБА ДА СТОЈИ:
ЈН бр. 1.1.3/19
Напомена: Број набавке мења се у целом тексту Конкурсне документације и Позиву
за подношење понуда.
ПОГЛАВЉЕ V, страна 30
УМЕСТО:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
26.07.2019. године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана тј. 26.07.2019. године у 12.00 часова у
просторијама школе на адреси: Eлектротехничка школа „Никола Тесла“, Краљице
Наталије 31, 11000 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
29.07.2019. године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана тј. 29.07.2019. године у 12.00 часова у
просторијама школе на адреси: Eлектротехничка школа „Никола Тесла“, Краљице
Наталије 31, 11000 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.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена и допуна конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту
наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

