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Дел. бр.719-09-91/2018
Датум: 16.03.2018.

- Измена и допуна конкурсне документацијеУ складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну
набавку, Д-1.1.10/2018- набавка намирница.
- Врши се измена у IV Поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова на странама бр. 9 и 13 тако што се у
делу који се односи на пословни капацитет износ од 400.000.000,00 динара без ПДВ-а мења
износом од 250.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Дакле, сходно наведеној измени понуђачи су дужни у оквиру пословног капацитета доставити:
„Потврде о реализацији закључених уговора за испоруку намирница које чине предмет јавне набавке у
претходне три године (2015, 2016 и 2017.) у вредности од минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ-а“, а
као доказ достављају:
„Образац изјаве о реализацији закључених уговора за испоруку добара која су предмет набавке (из
претходне три године 2015, 2016 и 2017.) који чини саставни део конкурсне документације и фотокопије
уговора о испорученим добрима као прилог, којим се доказује да је понуђач остварио промет у вредности
од минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ-а; Образац изјаве о реализацији закључених уговора мора
бити попуњен, печатиран и потписан од стране понуђача. Образац Потврде мора бити попуњени,
потписани и оверени печатом референтног наручиоца/купца Обрасци потврде морају бити дати у
оригиналу, у супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ.“
- Врши се измена у VII Поглављу – Образац структуре цена са техничком спецификацијом и
упутством како да се попуни на страни 58 тако што се испод табеле, у оквиру напомене додаје
следећи текст:
„Количине дате у табели предтављају оквирне годишње количине намирница. Да би Наручилац
добио укупну вредност понуде за период на који се закључује оквирни споразум укупан износ ће
помножити са 2“
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.10/2018- набавка намирница биће
објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.
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