ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:10/9
Датум:12.04.2017. 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 услуге – дератизације и дезинсекције,
образована Решењем в.д. директора установе бр.10/3 од 04.04.2017. године, сачинила је дана
12.04.2017. године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ЈН МВ 10/2017
Део 4. Конкурсне документације бр.10/6 од 10.04.2017. године, у табели обавезни
услови, на страни 10/42 тачка 5. мења се и сада гласи:
„Фотокопија важећег Решења надлежног Министарства РС, Министарстава здравља, да може
обављати делатност која је предмет јавне набавке - решење о испуњености услова за
обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Закон о заштити становништва
од заразних болести („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) и Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Управа за ветерину – решење којим се потврђује да објект
намељен објављању послова дезинфекције, дератизације и дератизације у
ветеринарству испуњава прописане ветеринарско санитарне услове за обављање
послова дезинфекције, дератизације и дератизације у ветеринарству.
Део 4. Конкурсне документације бр.11/6 од 10.04.2017. године, у табели додатни услови,
на страни 11/42 тачка 9. мења се и сада гласи:
да има радно ангажоване
1 лекарa епидемиолога или лекара спец.хигијене
1 доктор ветеринарске медицине
1 санитарно еколошки инжењер
3 санитарно еколошких техничара
1 ветеринарски техничар
4 извршилаца без обзира на стручну спрему
Доказ: За горе наведена лица приложити уговоре о радном ангажовању, М обрасце, дипломе
(за лекара, ветаринара, санитарно-еколошког инжењера, санитарно-еколошког техничара и
ветаринарског техничара), а за лекара и ветеринара и лиценца.
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 10/2017
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