ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Природа и обим радова и
основна обележја радова,
место извршења радова,
ознака из класификације
делатности, односно
назив и ознака из општег
речника набавке:

Београд, Немањина 22-26
www.uzzpro.gov.rs
Органи државне управе
Јавна набавка мале вредности број 113/2019
Радови
Предмет јавне набавке су радови на повећању
притиска хидрантске мреже у објекту у улици Руже
Јовановић.
Назив и ознака из општег речника: 45232152-2
Радови на изградњи пумпних станица

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), због недостатка Обрасца који се
односи на референце, врши се измена конкурсне
документације додавањем стране 27а од 46.
Измењена страна конкурсне документације,
односно Образац бр. 1 налази се у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Због наведене измене продужава се рок за
подношење понуда и биће објављено обавештење о
продужењу рока

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 27а од 46

Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ________________________________
у 2016, 2017, и 2018. години, извео радове, извршио испоруку и монтажу
противпожарне хидростанице, у укупној вредности од _______________________
(словима:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________) динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев _____________________________________
__________________________________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 113/2019, чији су предмет
радови на повећању притиска хидрантске мреже у објекту у улици Руже Јовановић и у
друге сврхе се не може користити.
Место:
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; МН 113/2019

јул 2019. године

