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. 3726-09-690/2017
Датум: 24.10.2017.

- 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 радова бр. Р-1.3.1/2017- гасификација објекта „Палчица“.
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин:

Крајњи рок за достављање понуда 30.10.2017. године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда

30.10.2017. године у 10:30 часова

- Врши се измена на страни бр. 8, у оквиру IV Поглавља – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како
се доказује испуњеност тих услова тако што се из подтачке 1.2. додатних услова који се односе на кадровски капацитет мења укупан бр.
запослених и брише „ дипломирани грађевински инжењер са важећом лиценцом 410 за одговорног извођача“.
Након измене додатни услови који се трже у погледу кадровског капацитета су:
Да има најмање 8 (осам) запослених или на други начин радно ангажованих лица од којих:
- најмање један одговорни извођач радова термотехике, термоенергетике процесне и гасне технике са лиценцом 430 или одговорни извођач машинских
инсталација са лиценцом 830,
- најмање један одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са лиценцом 450,
- најмање једног монтера грејања,
- најмање једног заваривача за поступак 311,
- најмање једног заваривача за поступак 912,
- најмање три монтера инсталација.
Врши се измена на страни бр. 38 тако што се у се мења седећи текст:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.10.2017. године до 10:00 часова.
1/2

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

Текст измене и допуне представља саставни део конкурсне документације.У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Р-1.3.1/2017- гасификација објекта „Палчица“ биће објављена на сајту Наручиоца и на
Порталу јавних набавки.
Комисија за јавну набавку
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