ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА
Одсек за јавне набавке
Број:
Датум: 08.10.2013.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ('' Службени Гласник РС'' број:
124-2013 од 6. Јануара 2013. године) Комисија за реализацију јавне набавке број: 7Р/2013, именована решењем Начелника Градске управе број:1324/2013-III-1 од 04.10.
2013. године доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА 7Р/2013.
Извођење радова на чишћењу и одржавању уређених и неуређених
водотокова II реда у граду Лозница
Садржај:
1. Измена обрасца Потврде на страни 22. Конкурсне документације
2. Измена додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности број 7Р/2013.
3. Обавештење о јвном отварању понуда и року за достављање понуда.

Председник комисије
Службеник за јавне набавке
СЛАЂАНА ТОМИЋЕВИЋ

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:____________________________________________
Телефон:________________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:____________________________________________________
Лице за контакт:_________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам,
ПОТВРДУ
да је понуђач ______________________________________________________________
( назив и седиште понуђача )
у току 2008,2009,2010, 2011. и 2012. године извршио радове на Списак најважнијих
изведених радова у претходних 5 обрачунских година (2008,2009,2010,2011и 2012) да
је понуђач извршио радова на чишћењу и редовном одржавању вода Првог и Другог
реда као и објеката за заштиту од поплава и система за одводњавање, са називима
наручилаца:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________


Потврда се односи искључиво
на радове чишћења и редовног
одржавања вода Првог и Другог реда као и објеката за заштиту од поплава и
система за одводњавање.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Место: ____________
Датум : ____________
__________________________

Овлашћено лице наручиоца
М.П.
( потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду, за све наручиоце

2.
На страни 12. Конкурсне документације , Додатни услови – Брише се тачка 1.
Понуђач је у обавези да достави Потврду о броју дана ликвидности издату од
Народне банке Србије да у периоду од 30 дана пре дана објављивања позива није
имао ниједан дан неликвидности .

ПРИЛОГ БР.10

Списак радника у сталном радном односу који ће бити ангажовани
по овој јавној набавци
Радови нчишћењу и одржавању уређених и неуређених водотока II реда у циљу
одбрана од поплава на територији града Лознице
ЈН број 7Р/13
_____________________________________________________
Назив понуђача
Р.б.
Име и презиме
Степен и назив стручне спреме лиценца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да
запошљавам горе наведене раднике у сталном радном односу.
У __________________________
Потпис овлашћеног лица
Дана:____________2013. године

М.П.

___________________________

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 16.10.2013. ДО 12:00 У ПИСАРНИЦИ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ .108
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА :16.10.2013.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:16.10.2013. У 12:30

