ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број: 22/7
Датум: 28.11.2016. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – поклони за децу запослених,
образована Решењем в.д. директора установе бр.22/3 од 23.11.2016. године, сачинила је дана
28.11.2016. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ, ЈН МВ 22/2016

Део 2. Конкурсне документације бр.22/6 од 23.11.2016. тачка 2.1. Квалитет, страна 4/36
реченица:
„Слатки пакетић мора бити запакован у посебно картонско паковање са новогодишњим
мотивима или сликом Деда Мраза“, мења се и сада гласи:
„Слатки пакетић мора бити запакован у украсну кесу са новогодишњим мотивима или
сликом Деда Мраза, одговарајуће величине“.
Део 8. Конкурсне документације бр.22/6 од 23.11.2016. тачка 2.Начин подношења
понуде, страна 28/36, реченица:
„Играчке морају бити посебно запаковане у украсну кесу са новогодишњим мотивима, а слатки
део посебно у картонску кутију са новогодишњим мотивима“, мења се и сада гласи:
„Играчке морају бити посебно запаковане у украсну кесу са новогодишњим мотивима, а слатки
део посебно у украсну кесу са новогодишњим мотивима или сликом Деда Мраза,
одговарајуће величине.“
Део 4. Конкурсне документације бр.22/6 од 23.11.2016 у табели Услови за учешће у
поступку јавне набавке, страна 9/36 додатни услов - тачка 5:
„Пословни капацитет
да испуњава услов у погледу пословног капацитета да је у последње три године (2014, 2015. и
2016.) остварио укупан промет од испоруке новогодишњих пакетића у износу од минимум
1.500.000,00 динара без пореза на додату вредност“, мења се и сада гласи:
„Пословни капацитет
да испуњава услов у погледу пословног капацитета да је у последње три године (2013, 2014. и
2015.) остварио укупан промет од испоруке новогодишњих пакетића у износу од минимум
1.500.000,00 динара без пореза на додату вредност“
У делу 6. Конкурсне документације бр.22/6 од 23.11.2016, страна 22/36 Образац 6.7.
Потврде за референце, мења се и сада гласи:
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6.2 Образац ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
НАЗИВ НАРУЧИОЦА / КУПЦА
СЕДИШТЕ
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН / ТЕЛЕФАКС
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2), а у вези члана 76. Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје

ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ________________________________________________________
у 2013, 2014. и 2015. години, извршио испоруку добара поклони за децу запослених у укупној
вредности

од

________________________

словима:

______________________________)

динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради
учешћа у јавној набавци добра ЈН бр. 22/2016 Геронтолошки центар «Нови Сад» , и у друге
сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Место и датум
________________________

Референтни наручилац купац
М.П.

_______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце / купце наведене у обрасцу
референтне листе. Потврде морају бити у оригиналу.
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У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.

Комисија за ЈН МВ 22/2016

3

