
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1300/15-ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2.2)
Датум: 11.5.2015. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12)
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке  мале вредности услуга –  сеча
стабала, редни број јавне набавке ЈНМВ-У-14-2/2015 (1.2.2), Наручилац ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12) прописано
је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију,  дужан  је  да  без  одлагања  измене  или  допуне  објави  на  Порталу
јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМВ-У-14-2/2015
(1.2.2), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке  услуга –  сеча стабала,
редни  број  јавне  набавке  ЈНМВ-У-14-2/2015  (1.2.2),  Наручилац  ЈКП  „Градско
зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 21. предметне конкурсне документације престаје да
важи и замењује се страном 21 - по изменама конкурсне документације.

С тим у  вези,  објављујемо нову страну која носи ознаку  21 -  по  изменама
конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални  понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом објављена страна 21 - по изменама конкурсне документације, преузму са
Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  замену
првобитно  објављених  страна  конкурсне  документације  –  редни  број  стране
конкурсне документације 21.

На основу горе изнетог,  а  у  складу са  чланом 63.  став 5.  Закона о  јавним
набавкама  наручилац  ће  одмах  након  објављивања  измене  конкурсне
документације, објавити и обавештење о продужењу рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеним изменама. 
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 21  – по изменама конкурсне документације

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – услуга сече стабала

Цена без ПДВ-а/ по комаду

Цена са ПДВ-ом/ по комаду 

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок извршења услуге

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________        ________________________________

Напомене: Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и
потпише, чиме  потврђује да су тачни подаци који су у  обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или  група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико  је  предмет  јавне  набавке  обликован  у  више  партија,  понуђачи  ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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