Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 1041-09-320/2017
Датум: 12.05.2017.

- Измена и допуна конкурсне документације У 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-1.1.4/2017- опрема за централну кухињу.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда 18.05.2017. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда

18.05.2017. године у 10:30 часова

- Врши се измена на страни бр. 1 тако што се мења следећи текст:
Конкурсна документација има 37 стране.
- Врши се измена на страни бр. 6 и 7 тако што се у кадровског капацитета мања следеће:
„Да испуњава услове у погледу кадровских капацитета:
1) да има најмање 2 (два) запослена или на други начин радно ангажована лица електротехничара за
термичке и расхладне уређаје, са мин. средњом стручном спремом и овлашћењем произвођача
опреме за сервиситање или уговором о сарадњи са сервисном службом. “
- Врши се измена на страни бр. 8 тако што се у начина на који се доказује испуњење услова
који се односе на кадровски капацит мања следеће:
Испуњење услова који се односе на кадровске капацитете доказује се:
1) Фотокопијом одговарајућег обрасца МА или М3А о пријави запосленог у радни однос или радног
ангажовања на други начин и овлашћењем произвођача опреме за сервиситање или уговором о
сарадњи са сервисном службом.
- Брише се страна бр. 14. с обзиром да је иста услед техничке грешке остала празна, те
предстваља вишак.
Врши се измена на страни бр. 30 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18.05.2017. године до
10:00 часова.
Врши се измена на страни бр. 33 тако што се у оквиру следећег текста додаје:
а) Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као обезбеђење за
озбиљност понуде, у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Меница мора бити
регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Понуђач је,
обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа овереног од стране пословне
банке, са датумом после објавњивања позива за подношење понуда којим се доказује да је лице које
потписује бланко соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема
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ограничења за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница. Рок важења менице је 30
(тридесет) дана дужи рока важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор.
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.4/2017- набавка опреме за
централну кухињу биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку
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