Наручилац:
ЈКП „Водовод Мионица“Мионица, 14242 Мионица,Војводе Мишића 23
На основу чл.63.ст.1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење јавне набавке уважавајући сугестије
потенцијалних понуђача, у смислу поштовања начела ефикасност и економичности и
начела обезбеђивања конкуренције ЗЈН
У складу са сугестијама потецијалних понуђача, наручилац, допуњује конкурсну
документацију на следећи начин:
1.1. Конкурсне документације бр.546/20 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ БРОЈ: 8/20 Израда
пројектне документације за изградњу фекалне и кишне канализације у насељу Јасење у
Мионици, на страни бр. 7/28: у тексту исте написано је и то:
IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.2 Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ДОДАТНЕУСЛОВЕ
за учешће из члана 76. ЗЈН, и то:
4.2.1 У погледу пословног капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом уколико је у периоду од 2017. г, 2018. г. и 2019. године - до дана објаве позива за
подношење понуда, израдио најмање две пројектне документације канализације, за које је издата
грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова. –наведени текст допуњава
се тако да сада гласи:
4.2.1 У погледу пословног капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним пословним
капацитетом уколико је у периоду од 2016. г. 2017. г, 2018. г. и 2019. године - до дана објаве позива
за подношење понуда, израдио најмање две пројектне документације канализације, за које је
издата грађевинска дозвола, односно решење о одобрењу за извођење радова.
2. Образац бр. 9 на страни 25/28-XIV – ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
допуњава се у претходно наведеном смислу (2016.г.) ,тако да сада гласи:
(Обавештавају се потенцијални понуђачи да преузму измењену страну бр.25/28), Конкурсне
документације бр.546/20 ЈНМВ 8/20

Јавно комунално предузеће „Водовод Мионица“ Мионица- ЈНМВ 8/20

Образац бр.9

XIV - ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА
Назив референтног наручиоца/клијента:__________________________________________________
Седиште:
__________________________________________________
Адреса:
__________________________________________________
Контакт лице:
__________________________________________________
Телефон: __________________________________________________
ПИБ:
__________________________________________________
Матични број:
__________________________________________________
У складу са чланом77. Закона о јавним набавкама,достављамо:
ПОТВРДУ

Да је пружалац услуге/понуђач: ______________________________________________,у
периоду од 2016.г, 2017. г, 2018. г. и 2019. године - до дана објаве позива за подношење понуда,
израдио пројекaт канализације , за које је издата грађевинска дозвола / одобрење за извођење радова, а
по основу Уговора број _____________________________________,
закљученог дана _______________ године.
Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке услуге израде
пројектне документације за изградњу фекалне и кишне канализације у насељу Јасење у Мионици,
ЈНМВ број 8/20, и у друге сврхе се не може користити.

Датум:__________________

МП

НАРУЧИЛАЦ/КЛИЈЕНТ
_________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

25/28

2.Обавештавају се потецијални понуђачи да се услед измена и допуна конкурсне документације
ВРШИ ПРОДУЖЕТАК РОКА за подношење и отварање понуда!!!!

Рок за доставу понуда

09.07.2020.године до 11.00 часова

Јавно отварање понуда

09.07.2020.године у 11.30 часова

С поштовањем,

У Мионици, 30.06.2020.год.
Бр.595/20

За Комисију за јавне набаке
Зоран Ђурић,дипл.правник с.р.

