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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –отворени постпак за јавну
набавку добра – Куповина хлеба,квасца и производа од брашна за потребе Предшколске
установе „11.април“обликована у три партије, бр. ЈН 13-104-90;
-На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12), а у складу
са додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку,
објављеним на Порталу јавних набавки дана 21.11.2013. године достављамо информацију
о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара –
Куповина хлеба,квасца и производа од брашна за потребе Предшколске установе
„11.април“обликована у три партије, бр. ЈН 13-104-90;
;
1. На страни 6 у делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни :под
тачком 1 (финансијски капацитет). мења се износ који се односи на финансијски капацитет
тако да сад гласи:
- минимум 14.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом
2. На страни 7 у делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни :под
тачком 2 (пословни капацитетз). мења се износ који се односи на пословни капацитет тако
да сад гласи:
- минимум 14.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом
3. На страни 7 у делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни :под
тачком 2 (пословни капацитет) –Докази-Потврде купаца , мења се и сада гласи:
- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу оверене печатом и потписане од
стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку
добара истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и
фактуром.
Потврду Купца потребно је доставити за уговор/фактуру наведен у Обрасцу 2. Потврда
Купца мора да садржи:
-

Пун назив и адресу Купца,
особу за контакт Купца и број телефона,
назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре,
број и датум уговора и фактуре,
датум издавања потврде, и
назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге сврхе не
може користити.

4. На страни 8 у делу Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни под
тачком 4 (кадровски капацитет) –Докази-мења се прва ставка тако да сада гласи:

Дел.бр.2609
Датум: 21.11.2013.
Страна 2 од 2
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
- Фотокопије основа радног ангажовања - уговор о раду или уговор о обављању
привремених и повремених послова или уговор о делу.
У прилогу достављамо измењене стране 6/42, 7/42 и 8/42 које чине саставни део
конкурсне документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем.
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