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Дел. бр. 611-09-63/2018
Датум: 07.03.2018.

- 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, У-1.2.5/2018 „услуге одржавање хигијене и спремања у објектима наручиоца“
- 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 страни бр. 16 тако што се у
оквиру додатних услова који се односе на пословни капацитет мења тачка 1) која сада гласи:
„ 1) Потврде о реализацији закључених уговора за услуге спремања и одржавања хигијене у
васпитно-образовним установама у претходне три године (2015, 2016, и 2017.) у вредности од
минимум 45.000.000,00 динара са ПДВ-ом“.
- Врши се измена IV поглављу на страни бр. 18, тако што се у оквиру Упутства како се доказује
испуњеност услова, код додатних услова који се односе на пословни капацитет - мења тачка 1)
која сада гласи:
„ 1) Образац изјаве о реализацији закључених уговора са установама образовања и васпитања (из
претходне три године 2015, 2016 и 2017.) који чини саставни део конкурсне документације
(Поглавље XII) и фотокопије уговора о извршеним услугама као прилог, којим се доказује да је
понуђач остварио промет у вредности од минимум 45.000.000,00 динара са ПДВ-ом“
- Врши се измена XII поглавља – Образци о реализацији закључених уговора на страни бр. 36
тако што под тачком 1 мења следећи текст:
„Навести услуге који су предмет јавне набавке извршене у установама образовања и васпитања које
су реализоване у претходних 36 (тридесетшест) месеци, у вредности од минимум 45.000.000,00
динара са ПДВ-ом“
- Врши се измена XII поглавља – Образци о реализацији закључених уговора на страни бр. 37
тако што под тачком 2 мења следећи текст:
„Овим потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је
____________________________________________________________ (Назив и седиште Понуђача),
реализовао уговоре закључене са _______________________________ ______________________
(Назив и седиште Наручиоца са којим је у претходних 36 (тридесетшест) месеци (2015, 2016 и 2017.
година) у износу од минимум 45.000.000,00 динара са ПДВ-ом)“
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. У-1.2.5/2018 „услуге одржавање
хигијене и спремања у објектима наручиоца“ биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу
јавних набавки.
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