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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН 61/2019 бр.1
( Јавна набавка у отвореном поступку - Каблови)
1. У конкурсној документацији на страни 13 стоји,
ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

1.

Испуњеност додатног услова
Понуђач доказује:
Да располаже неопходним пословни
капацитетом, и то:
Понуђач је у дужан да, уз понуду,
достави
доказ
да
располаже
неопходним пословним капацитетом,
односно да је у претходне три
обрачунске године – до датума
објављивања (2016., 2017. и 2018. )
извршио испоруку добара примерене
предметној
јавној
набавци,
у
уговореном року и кавалитету у
збирном износу који је једнак или већи
од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Мења се и гласи
1

Понуђач је дужан да, уз понуду,
достави попуњен, потписан и оверен
Образац 7а – Изјава о неопходном
пословном кацацитету (дат у поглављу
Х ове конкурсне документације), уз
коју је потребно приложити потврду –
референц листе (Образац 8а) дате у
поглављу
Х
ове
конкурсне
документације) својих наручилаца као
доказ да су предметни уговори или
рачуни, за претходне три обрачунске
године, реализовани у збирном износу
који је једнак или већи од 10.000.000,00
без ПДВ-а.
Понуде понуђача који не испуњавају
овај услов или не садрже захтевана
документа
биће
оцењене
као
неприхватљиве.

Р.бр
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Испуњеност додатног услова
Понуђач доказује:
Да располаже неопходним пословни
капацитетом, и то:
Понуђач је у дужан да, уз понуду,
достави
доказ
да
располаже
неопходним пословним капацитетом,
односно да је у претходне три
обрачунске године – до датума
објављивања (2016., 2017. и 2018. )
извршио испоруку добара примерене
предметној
јавној
набавци,
у
уговореном року и кавалитету у
збирном износу који је једнак или већи
од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да, уз понуду,
достави попуњен, потписан и оверен
Образац 8 – Изјава о неопходном
пословном кацацитету (дат у поглављу
Х ове конкурсне документације), уз
коју је потребно приложити потврду –
референц листе (Образац 8а) дате у
поглављу
Х
ове
конкурсне
документације) својих наручилаца као
доказ да су предметни уговори или
рачуни, за претходне три обрачунске
године, реализовани у збирном износу
који је једнак или већи од 10.000.000,00
без ПДВ-а.
Понуде понуђача који не испуњавају
овај услов или не садрже захтевана
документа
биће
оцењене
као
неприхватљиве.

На страни 13 се брише позиција
 Изјава понуђача о неопходном кадровском капацитету ( Образац 7 – дат у
оглављу X ове конкурсне документације )
Комисија за ЈН

