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I ИЗМЕНА и ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-192/2019
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
Е ПАРЛАМЕНТ-ГРАЂЕВИНСКО-ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈНОП 31/2019
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем
в.д.директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број 404-192/2019 од
21.06.2019.године
припремила је
I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-192/2019
за јавну набавку радова - Е парламент-грађевинско-ентеријерски радови
у отвореном поступку.
ЈНОП 31/2019
У Конкурсној документацији за јавну набавку радова - Е парламент-грађевинскоентеријерски радови, у отвореном поступку
на страни 45/76
део 6)7) СТРУЧНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЕНТЕРИЈЕРСКИХ РАДОВА у
делу текста „за период од три године – 2016., 2017. и 2018.година, купцу/наручиоцу
извео електро - инсталатерске радове сличне предмету јавне набавке у вредности од:»
брише се текст «електро-инсталатерске радове» а додаје текст «грађевинскоентеријерске радове» и у прилогу се доставља нов образаца потврде.
2. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје
непромењена.
4. Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни
да понуду сачине у складу са овим изменама и допунама конкурсне документације.
5. Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе на новом обрасцу
који је садржан и дат у овим изменама конкурсне документације, у супротно ће понуда
бити одбијена.
6.Измене и допуне конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о
јавним набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе
за заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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6)7) СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НОВ ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО-ЕНТЕРИЈЕРСКИХ РАДОВА
ЈНОП 31/2019

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 и 14/15) купац/наручилац
издаје
ПОТВРДУ
да је извођач/добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште извођача/добављача)
за период од три године – 2016., 2017. и 2018.година, купцу/наручиоцу извео
грађевинско-ентеријерске радове сличне предмету јавне набавке у вредности од:
Година:

Износ:

2016
2017
2018
Укупно за 3 године:
Потврда се издаје на захтев извођача/добављача
_______________________________________________________________________
____________________________________________________ ради учешћа у поступку
доделе уговора о јавној набавци радова – е-ПАРЛАМЕНТ, грађевинско-ентеријерски
радови у отвореном поступку, за потребе Наручиоца Управе за заједничке послове
покрајинских органа Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.(Ред.бр.ЈН ОП 31/2019) и
у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Законски заступник
________________

Напомена:
Образац потврде умножити и доставити
НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА.

за

све

купце/наручиове

наведене

у

обрасцу

СПИСАК
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