Деловодни број: 404-50/2020-7
Датум: 20.10.2020. године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и
68/2015) врши се измена конкурсне документације Резерни делови за возила марке „Фиат-

Фиорино“ ЈНМВ 28/2020.

1. На страни 1/34 табела:
Рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

26.10.2020. до 08:00 часова
26.10.2020. у 08:30 часова

Мења се и гласи:
Рок за подношење понуда
Јавно отварање понуда

29.10.2020. до 08:00 часова
29.10.2020. у 08:30 часова

2. На страни 8/34 табела:
Ред.бр.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
2.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
3.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
o Да понуђач поседује сервис који мора
бити оспособљен за све врсте радова на
моторним возилима и машинама из
предметне набавке, у својини или по
основу уговора о закупу и који не може
бити удаљен од седишта Наручиоца више
од 30 км.
4.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Нема додатних услова
Нема додатних услова

Изјава понуђача која
је саставни део
конкурсне
документације
(Образац 7)

Нема додатних услова

Мења се и гласи:
Ред.бр.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
2.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова
3.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
o Да понуђач поседује сервис који мора
бити оспособљен за све врсте радова на
моторним возилима и машинама из
предметне набавке, у својини или по
основу уговора о закупу и који не може
бити удаљен од седишта Наручиоца више
од 40 км.
4.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Нема додатних услова

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Нема додатних услова
Нема додатних услова

Изјава понуђача која
је саставни део
конкурсне
документације
(Образац 7)

Нема додатних услова

3. На страни 21/34 :
(Образац 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено
пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности добара
– Резерни делови за возила марке „Фиат-Фиорино“ ЈНМВ 28/2020 испуњава додатни услов у
погледу техничког капацитета, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то да понуђач поседује сервис који мора бити оспособљен за све
врсте радова на моторним возилима и машинама из предметне набавке, у својини или по
основу уговора о закупу и који не може бити удаљен од седишта Наручиоца више од 30 км.

ПОНУЂАЧ

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

Мења се и гласи:
(Образац 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено
пословно име:
Правна форма:
Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности добара
– Резерни делови за возила марке „Фиат-Фиорино“ ЈНМВ 28/2020 испуњава додатни услов у
погледу техничког капацитета, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то да понуђач поседује сервис који мора бити оспособљен за све
врсте радова на моторним возилима и машинама из предметне набавке, у својини или по
основу уговора о закупу и који не може бити удаљен од седишта Наручиоца више од 40 км.

ПОНУЂАЧ

__________________________
(потпис овлашћеног лица)

4. На страни 27/34:
Понуду доставити на адресу: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку добара – Резерни делови за возила марке „Фиат-Фиорино“ ЈНМВ 28/2020 НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08:00 часова 26.10.2020. године. Јавно отварање понуда је 26.10.2020. са почетком у 08:30
часова.
Мења се и гласи:
Понуду доставити на адресу: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком: „Понуда за
јавну набавку добара – Резерни делови за возила марке „Фиат-Фиорино“ ЈНМВ 28/2020 НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08:00 часова 29.10.2020. године. Јавно отварање понуда је 29.10.2020. са почетком у 08:30
часова.

