ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка
јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности – јавна набавка број 229/2017

Врста предмета:

Радови

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je извођење радова на реконструкцији пословних зграда на
Економији Смедерево
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови
-На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације на страни 9
од 42, која се односи на додатни услов у погледу техничког капацитета прописан у
тачки 2. 3.
Тачка 2. 3. Технички капацитет мења се и гласи:
“ Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом и то:
- Један камион најмање носивости од 1,5т (у својини, по основу уговора о закупу
односно уговора о лизингу);
- Мешалица за малтер запремине 300 l ;
- 1.000,00 m2 фасадне скеле.
Доказ за правно
лице:

Измена конкурсне
документације:

- Као доказ о поседовању камиона доставља се копија саобраћајне
дозволе и очитана саобраћајна дозвола, а уколико возило није у
својини понуђача осим наведеног доставља се и копија закљученог
уговора који представља неки од наведених правних основа за
поседовање возила.
- Као доказ о поседовању мешалице за малтер запремине 300л и
1000m2 фасадне скеле понуђач је дужан да достави копију извода из
пописне листе, са стањем на дан 31.12.2017. године;
- Извод из пописне листе мора да садржи: прву страну, последњу
страну са потписима чланова пописне Комисије и страну на којој је
назначена захтевана опрема;
- Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис
одговорног лица и да видно означи (маркира) захтевану опрему;
Опрему прибављену у 2018. години, понуђач доказује достављањем
копије рачуна.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
Због наведене измене, продужен је рок за достављање понуда.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

