ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
Апатин, ул. Српских владара бр. 25
Број: 01- 252-1/2015
Дана, 22.07.2015. године
АПАТ ИН

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2015 (1.3.2)
набавка РАДОВА
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку радова – радови на адаптацији и санацији
санитарних чворова у ОШ“Жарко Зрењанин“ Апатин, и то:
На страни 7 од 54 у делу V конкурсне документације „5.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни
докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона“ под тачком 1. брише се следећи текст:
– да је понуђач у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио укупан послови
приход од обављања делатности (извођења радова истоврсних предмету јавне набавке) у
висини преко 10.000.000,00 динара са ПДВ – ом
После извршене измене нови текст гласи:
1. да располаже неопходаним финансијским капацитетом – под неопходним финансијским и
пословним капацитетом сматра се
– да понуђач у није био неликвидан у периоду од 12 месеци до дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки (21.07.2014. – 22.07.2015. године)
Доказ:
1. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 месеци до дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Потврду издаје Народна банка Р Србије – Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и
налога – Крагујевац. Захтев за издавање потврде подноси се на обрасцу ПН ЗАХТЕВ 1 и доставља на факс
број 034 307-848 или и-мејл: zahtevzapotvrde@nbs.rs
Услове у погледу финансијског капацитета понуђач испуњава самостално, без обзира на број
подизвођача.

НАПОМЕНА:


Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У прилогу целокупна Конкурсна
документација са изменама.
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним
изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Комисија за јавну набавку бр. 2/2015

