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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БРОЈ: ЈНОП 01/2015
РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ВЕНУС“
Конкурсна документација за јавну набавку радова у отвореном поступку број:
ЈНОП 01/2015 - рушење објекта спортско-рекреативног центра „Венус“ у Бачкој Тополи,
објављена на Порталу јавних набавки дана 13.02.2015.год. и Измена конкурсне
докумантације објављена на Порталу јавних набавки дана 15.05.2015. год. мења се и
допуњује:
бр.
страна
1. 15/44 тачка 3.3. и
17/44 –
образац 1
прилог 7
Измена
обрасца 1
страна 2/14
прилог 7

2.

13/44 и
измена 5/8 –
Тачка 1.2.4. и
3.4.

основни текст
"Пописна листа са стањем на
дан 31.12.2014. године
(обележити маркером), а
понуђач може приложити и
копије рачуна о куповини или
копије уговора о закупу,
купопродаји односно уговора о
лизингу или уговора о пословно
техничкој сарадњи са Пописном
листом са стањем на дан
31.12.2014. године и за моторна
возила саобраћајне дозволе са
полисама осигуранја важећим
на дан отварања понуда.".
1.2.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Да је у предходне 4 обрачунске
године (2011, 2012, 2013 и 2014.
год.) остварио пословни приход
по основу изведених
грађевинских радова, у укупном
износу од мин. 100.000.000,00
динара без урачунатог ПДВ-а,
- Доказ: - видети тачку 3.4.
3.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА понуђач мора да је у предходне
4 обрачунске године (2011, 2012,
2013 и 2014 год.) остварио
пословни приход по основу

Измене и допуне
„Пописна листа са стањем на дан 31.12.2014.
године (обележити маркером), а понуђач може
приложити и копије рачуна о куповини или
копије уговора о закупу, купопродаји односно
уговора о лизингу или уговора о пословно
техничкој сарадњи са Пописном листом са
стањем на дан 31.12.2014. године и за моторна
возила саобраћајне дозволе са полисама
осигуранја важећим на дан отварања понуда.
Ако се из наведене документације не виде
тражене
карактеристике
приложити
фотокопију
листова
из
техничке
документације машина и додатне опреме.“
1.2.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Да је у предходне 4 обрачунске године (2011,
2012, 2013 и 2014. год.) остварио пословни
приход по основу изведених грађевинских
радова, у укупном износу од мин.
100.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а,
- Доказ: - видети тачку 3.4.
3.4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - понуђач мора да је у
предходне 4 обрачунске године (2011, 2012,
2013 и 2014 год.) остварио пословни приход по
основу изведених грађевинских радова, у
укупном износу од мин. 100.000.000,00 динара
без урачунатог ПДВ-а.
доказ:
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3.

17/44 –
образац 1
Прилог 8
Измена
обрасца 1
страна 2/14
прилог 8

изведених грађевинских радова,
у укупном износу од
мин.
100.000.000,00 динара
без
урачунатог ПДВ-а.
доказ:
-Референц листа са Потврдама
- Списак и Потрвда наручиоца
код којих је понуђач у траженом
периоду
извео
предметне
радове са вредностима уговора,
потписан и оверен од стране
овлашћеног лица.
Прилог уз овај доказ су обрасци
бр. 8. и бр. 9. ове конкурсне
документације.
-Уговори и Oкончане ситуације
потписне и печатиране од
стране Наручиоца радова за
референтне радове

-Референц листа са Потврдама - Списак и
Потрвда наручиоца код којих је понуђач у
траженом периоду извео предметне радове са
вредностима уговора, потписан и оверен од
стране овлашћеног лица.
Прилог уз овај доказ су обрасци бр. 8. и бр. 9.
ове конкурсне документације.
-Уговори и Oкончане ситуације потписне и
печатиране од стране Наручиоца радова за
референтне радове.

Референц листа и Потврде –
Списак и Потврда наручиоца код
којих
је
понуђач
извео
предметне
радове
са
вредностима уговора, потписан
и оверен од стране овлашћеног
лица (образац 8. и 9. конкурс.
докум.)
- Уговори и Окончане ситуације
референтних радова

Референц листа и Потврде – Списак и Потврда
наручиоца код којих је понуђач извео
предметне радове са вредностима уговора,
потписан и оверен од стране овлашћеног лица
(образац 8. и 9. конкурс. докум.)
- Уговори и Окончане ситуације референтних
радова. Уколико се поједини радови
фактуришу кроз рачун(а не ситуације),
признаће се и рачуни издати од стране
понуђача.Уз рачун је потребно приложити
Уговор и оверену потврду од стране
Наручиоца радова.

Уколико се поједини радови фактуришу кроз
рачун(а не ситуације), признаће се и рачуни
издати од стране понуђача.Уз рачун је
потребно приложити Уговор и оверену
потврду од стране Наручиоца радова.

Наручилац
ЈП за грађевинско земљиште
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