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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности услуге – израда пројектне и техничке документације за изградњу архиве са гаражом и текуће и
инвестиционо одржавање објеката - вртић "СЛАВУЈ" са централном кухињом "МАЈА" за
потребе ПУ ,,11 април'', редни број ЈН: У-15-08
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15)
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале
вредности - услуге – израда пројектне и техничке документације за изградњу архиве са гаражом
и текуће и инвестиционо одржавање објеката - вртић "СЛАВУЈ" са централном кухињом
"МАЈА"за потребе ПУ ,,11 април'', редни број
ЈН: У-15-08
Измене конкурсне документације се односи на:
1. страна 6: Измена се односи на пасус Потврде Купаца,
тако да сада гласи:
Потврде Купаца, које морају бити дате на документу Купца, оверене печатом и потписане од стране
одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио услуге истоврсне предмету јавне
набавке у року и у свему у складу са уговором или фактуром. Понуђач је дужан да достави потврду из
које је видљиво да је у последње 3 ( три ) године од дана објављивања јавног позива пројектовао
минимум 3 објекта за децу предшколског или школског узраста од којих један објекат има
пројектовану кухињу, а пројекти се односе на изградњу, доградњи или реконструкцију.
Потврду Купца потребно је доставити за уговор или 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 или фактуре,
број и датум уговора или 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.

Уз овај допис прилажемо измењену страну 6 која чини саставни део конкурсне
документације и које замењују првобитну страну означену истим бројем.
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