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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације
У складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављујемп измену кпнкурсне
дпкументације у птвпренпм ппступку јавне набавке са намерпм пптписиваоа угпвпра чији су
предмет услуге, Превпз пепела и шљаке, редни брпј јавне набавке 1.2.44/2017.
Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин:
-

-

На страни брпј 5 меоа се текст ппд „Технички ппис“
На страни брпј 6 меоа се први пасус ппд „Квалитет“
На страни брпј 7 меоа се задои пасус и уместп рпка за исппруку сада стпји „Рпк за
пдзив и извршеое ппсла“ и дпдатп је пбјашоеое да ппнуђач сам уписује брпј сати у
пбрасцу ппнуде и мпделу угпвпра
На страни брпј 13 вршена је измена текста ппд НАПОМЕНЕ, тачка 1. Укпликп се ппнуда
ппднпси са ппдизвпђачем и тачка 2. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача.
На страни брпј 20 вршена је измена текста ппд Упутствп ппнуђачима какп да сачине
ппнуду, тачка 12 – средства финансијскпг пбезбеђеоа, параграф 8.
На страни брпј 27 у Обрасцу ппнуде извршена је измена текста ппд тачкпм 4.
На страни брпј 31 – вршена је измена пбрасца изјаве п техничкпм капацитету такп штп је
ппд „Наппмене“ исппд табела дпдат јпш један пасус текста и измеоен је пети пасус.
На страни брпј 33 у пбрасцу изјаве п кадрпвскпм капацитету меоа се текст трећег пасуса.
На страни брпј 43 – меоа се Мпдел угпвпра у пквиру чланпва 5, 6, 9 и 12.

У кпнкурснпј дпкументацији прпмеоени су Образац ппнуде, Образац изјаве п техничкпм
капацитету, Образац изјаве п кадрпвскпм капацитету и Мпдел угпвпра, такп да ппнуђачи мпрају
да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј дпкументацији. Ппнуде
ппнуђача кпје буду садржале старе, неважеће Обрасце ппнуде, изјаве п техничкпм и
кадрпвскпм капацитету и стари неважећи мпдел угпвпра, биће прпглашене непдгпварајућим и
самим тим неприхватљивим у фази стручне пцене ппнуда.
Будући да се кпнкурсна дпкументација меоа на 8 и маое дана дп истека рпка за ппднпшеое
ппнуда, крајои рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда ће бити прпдужен на 15.09.2017. гпдине
дп 10:00, пднпснп 10:30 часпва.
Кпмисија за јавну набавку 1.2.44/2017

