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I ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара – уградна
опрема – клима уређаји
ЈН МВ 23/2014

Нови Сад, 25. јун 2014. године
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број 124/12)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-159/2014
од 16.06.2014.
године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности добара – уградна опрема – клима
уређаји
ЈН МВ 23/2014

1) У
делу 11) Конкурсне докумнетације, обрасци, образац 11.6. Стручне
референце –образац потврде, мења се и гласи:
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НОВИ ОБРАЗАЦ
11.6. Стручне референце – образац потврде

Назив купца/наручиоца
Седиште, улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Место и датум издавања потврде

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2). а у вези члана 76. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12) купац/наручилац
издаје
ПОТВРДУ
да је испоручилац/добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште испоручиоца/добављача)
за период од три године – 2011.,2012. и 2013.година, купцу/наручиоцу извршио испоруку
добара – уградна опрема – клима уређаји и то:
Укупана вредност
испоручених добара у
2011.години

Укупана вредност
испоручених добара у
2012.години

Укупана вредност
испоручених добара у
2013.години

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ: ________

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача _______________________
____________________________________________________
ради учешћа у поступку
доделе уговора о јавној набавци добара - уградна опрема – клима уређаји, за потребе
Наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа Нови сад, Булевар Михајла
Пупина бр.16.(Ред.бр.ЈН МВ 23/14) и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
м.п.
Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све
НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА.

Законски заступник
________________
купце/наручиове наведене у обрасцу СПИСАК
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом и да попуне
НОВИ ОБРАЗАЦ 11.6.Стручне референце – образац потврде. У супротном понуда ће
се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.
Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.uprava.vojvodina.gov.rs
- линк Јавне набавке).

Комисија за јавну набавку
1.Јована Јоргић,члан
2.Жељко Чанак, члан
3.Анела Амиџић, члан
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