ГИМНАЗИЈА "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" НОВИ САД
Улица Његошева број 22
21 000 Нови Сад
Број: 01-189/1
Датум: 13.02.2016.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр.
124/12), Комисија за јавну набавку мале вредности радова – Текуће
одржавање објекта Гимназије, број ЈНМВ 1/2016 , образована Решењем број
01-187 дана 12.02.2016. године по позиву за подношење понуда објављеном
на Порталу јавних набавки дана 12.02.2016. године у року предвиђеном за
подношење понуда врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ. 1/2016
Наручилац је приликом израде конкурсне документације захтевао да
понуђачи доставе : попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврдереферентне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац);
- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак испоручене и уграђене
столарије - Референтна листа.
Зхтевајући да се исти доставе на обрасцима који су дати у конкурсној
документацији.
Како исти нису достављени у конкурсној документацији врши се измена и допуна
Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности радова
– Текуће одржавање објекта Гимназије, број ЈНМВ 1/2016 на следећи
начин:
1. У обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 конкурсне
документације под тачком 5 у делу „Упутство какао се доказује
испуњеност услова из члана 71 и 76 « под б ) уместо захтева да
понуђач достави « Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак
испоручене и уграђене столарије
- Референтна листа.“ Треба да стоји
„Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених
молерско – фарбарских радова - Референтна листа.
2. Додају се следећи обрасци :
- образац РЛ - Списак изведених радова , Референтна листа
- образац потврде референтне листе ,
тако да исти гласе :

ОБРАЗАЦ РЛ
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Р.Б
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КОНТАКТ,

Број референци у претходних три године (,2013
,2014 и 2015 )на
изведеним молерско –
фарбарским радовима и укупна бруто квадратура
БР. изведених молерско –фарбарских радова на
објекатима за које се доставља референца .
Број објеката

Квадратура изведених
радова
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УКУПНО
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити
документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум

м.п.

Понуђач

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
НАЗИВ НАРУЧИОЦА
СЕДИШТЕ
УЛИЦА И БРОЈ
ТЕЛЕФОН
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
МЕСТО
И
ДАТУМ
ИЗДАВАЊА
ПОТВРДЕ
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје
ПОТВРДУ
Да је понуђач _________________________________________________________________________
За нас квалитетно извео следеће радове: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________укупне
квадратуре од ______________________________________________м2
_________________________________________________________________________________________
у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог
__________. године.
(Напомена 2: Дати прецизан опис радова са квадратуром истих и навести тражене датуме и број
уговора)
Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова – Текуће одржавање
објекта Гимназије , у поступку јавне набавке мал вредности ЈНМВ 1/2016 и у друге сврхе се Не може
користити.
Да су поДаци тачни својим потписом потврђује :
м.п.

законски заступник

Напомена:
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

