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Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

јавног позива

ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ 

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно 
предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Министарство финансија Порески идентификациони број (ПИБ): 
108213413

Адреса: Кнеза Милоша 20

Место: Београд НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија

Особа за контакт: Данило Самарџић и Милена Ђорђевић Телефон: +381 113642971

Електронска пошта: danilo.samardzic@mfin.gov.rs Факс:

Интернет страница(-е):
Главна страница: www.mfin.gov.rs
Страница профила наручиоца:

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Реновирање и опремање свечане сале Референтни број: ЈН 17/2021

II.1.2) Главна CPV ознака: 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал; расвета

Додатна CPV ознака: 

II.1.3) Врста предмета набавке  Радови  Добра  Услуге

II.1.4) Кратак опис:
Реновирање и опремање свечане сале у згради Министарства финансија, ул. Кнеза Милоша 20

Одељак VI: Допунски подаци
VI.5) Датум слања овог огласа: 19.07.2021

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас:
Број огласа на Порталу јавних набавки: 2021/С Ф02-0023548

Одељак VII: Измене
VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција)

Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

Измена конкурсне документације

VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)
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Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо: Гласи:

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Гласи:
Главна CPV ознака:
Додатна CPV ознака:

Број одељка:
Партија бр.:
Место на којем се налази текст који је потребно 
изменити:

Уместо:
Датум:
Локално време:

Гласи:
Датум:
Локално време:

VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена:
Комисија за јавну набавку извршила је измену Техничке спецификације и Обрасца Модела уговора.

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.


