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ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку радова бр. ЈН 12/2018
„Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге“

КОМИСИЈА
за спровођење ЈН 12/2018 од 27.07.2018. Године и Решењем о образовању комисије бр. 471-1 од
27.07.2018. године.

(заведено код Наручиоца број 471-9 од 03.08.2018. године)
август 2018. године
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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку радова бр. ЈН 12/2018
„Радови на санацији и одржавању одбојкашког терена са полагањем нове подлоге“
1.
Наручилац у складу са објављеним Појашњењем 1 од 03.08.2018.врши измену Конкурсне
документације у делу пословног капацитета, и пословни капацитет је сада, као испод наведен.

2.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Услов:
- да понуђено добро испуњава следеће услове:
- Да поседује сертификат FIBA
- Да поседује сертификат FIVB
- Да поседује сертификат IHF

5.

Доказ:
- копије важећих сертификата
НАПОМЕНА: уколико су сертификати на страном језику, обавезно доставити
превод на српски језик оверен од стране овлашћеног преводиоца
Услов:
- да је у току претходне 3 (три) године (2015,2016,2017) од дана
објављивања позива испоручио и уградио минимум 900 м2 пода који је
предмет јавне набавке
Доказ:
- потврде наручиоца
- копија окончане ситуације

ПИБ:100006656

Јавно предузеће Спортски центра „Олимп - Звездара“
Матични број:07019564
шифра делатности : 9311

Рачун : 160-259925-84, Банка Интесe
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