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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДГОВОРИ НА
П'ОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ БР. 01/16 - УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА
За јавну набавку мале вредности бр. 01/16 – Услуге регистрације моторних возила
Републичког хидрометеоролошког завода, наручилац је извршио измене и допуне
конкурсне документације и то за следеће:
1. На страни 6 конкурсне документације, у условима за учешће у поступку јавне набавке,
после тачке 4) додаје се следећи услов под тачком 5):
“5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач.
5) Закона”
2. На страни 7 конкурсне документације мења се текст првог пасуса, па исправљен текст
гласи:
“Испуњеност обавезних и додатних услова, осим обавезног услова под тачком 5) за
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,
понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом”
3. На страни 7 конкурсне документације, после другог пасуса убацује се следећи пасус:
“Испуњеност услова за учешће у поступку из тачке 5) понуђач доказује достављањем
фотокопије овлашћења - решења Министарства унутрашњих послова за обављање
услуге техничког прегледа моторних возила”
4. На страни 3 и 4 конкурсне документације мења се следећи текст:
“Ознака из општег речника набавке: 71631200 – услуге техничког прегледа возила;
66514110 - услуге осигурања моторних возила; 75120000 - административне услуге
агенција”
у следећи текст:
“Ознака из општег речника набавке: 71631200 – услуге техничког прегледа возила;
66516100 - услуге осигурања од одговорности за моторна возила; 75120000 административне услуге агенција”
за Комисију за јавну набавку
Братислав Татић, дипл. инж.
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