Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за јавну набавку
Број: 401-4-4/2020-IV/11-ЈН-04
Дана, 19.05.2020.године

Број ЈН: 401-4-4/2020

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012,
14/2016 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности добра – тобоган са
монтажом
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију са Портала јавних
набавки и интернет странице наручиоца, да се врши измена и допуна конкурсне
документације на следећи начин:
да располаже неопходним пословним капацитетом, да је у претходне три године (2017,
2018 и 2019.) извршио минимум три испоруке и монтаже истог добра које се траже,
најмање у вредности укупне понуђене цене из понуде
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и
добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
У прилогу одлуке налази се Образац о обиласку локације

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама рок за достављање понуда се помера са
25.05.2020 године на 27.05.2020 године у 10:30, а отварање понуда је 27.05.2020 године у
11:00 часова
Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.

Члан Комисије:
_________________
Ненад Младеновић

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И МОНТАЖУ ТОБОГАНА

Понуђач ____________________________________, са седиштем у
______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца,
дана __________. године, обишао је локацију где ће се ивршити набавку и монтажу
тобогана који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију Такође
изјављујемо да смо упознати са свим условима монтаже тобогана и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму
радова.

Датум

Потпис,

________________

МП

__________________

За Наручиоца: _______________________ М.П.
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача
односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

