Наручилац: Општинска управа Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Душана Вишића бр. 28
404-05-9/2017
06.04.2017. год.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку бр. Р ОП 05/17 образована од
стране наручиоца Општинске управе општине Бајина Башта, врши:
Измену конкурсне документације за јавну набавку бр. Р ОП 05/17 - Извођење радова
на летњем одржавању путева и улица на територији општине Бајина Башта
1. У Поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, редни број 3.2-ДОДАТНИ
УСЛОВ (чл. 76. ст. 2. Закона), тачка 3.2.2 Технички капацитет, на страни 7 од 41
Конкурсне документације, позиција - Асфалтна база минимум 30 т/часу на
удаљености максимално 40 километара од Бајине Баште, у власништву или закупу,
или уговор о куповини асфалта (не даље од 40 км)…..комада 1, врши се измена,
односно бришу се наводи „удаљености максимално до 40 километара од Бајине Баште“
и „(не даље од 40 км)“
тако да нова позиција гласи:
- Асфалтна база минимум 30 т/часу у власништву или закупу, или уговор о
куповини асфалта…………………………………………………………………..комада 1
2. У поглављу V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под 5.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, страна
14/41 Конкурсне документације у табели се брише ред:
Удаљеност асфалтне базе

_____________________________ км

3. У поглављу XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УДАЉЕНОСТИ БАЗЕ, страна додаје се следећи навод:
„Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.“
4. У поглављу XV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, на страни 39
од 41 Конкурсне документације, у тачки 15.26. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА,
брише се следеће:
„Удаљености асфалтне базе коју Понуђач наведе у обрасцу понуде,
Наручилац ће проверити у фази стручне оцене понуда. Уколико Наручилац
утврди приликом провере удаљености разлику у односу на ону коју је Понуђач
навео, приликом додељивања пондера користиће се удаљеност коју Наручилац
утврди. Уколико се понуђач не сагласи са исправком удаљености коју утврди
Наручилац, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Удаљеност асфалтне базе се мери путем којим је дозвољено кретање
теретних возила и на коме нема никаквог ограничења тежине теретних возила.
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Као доказ за овај елемент критеријума потребно је доставити Изјаву
понуђача дату под кривичном и материјалном одговорношћу, потписану од стране
одговорног лица и оверену печатом којом се доказује удаљеност асфалтне базе.“

Ова Измена је саставни део Конкурсне документације.

Обавештење о измени и измењену
Конкурсну документацију објавити на:
- Порталу јавних набавки и
- интернет страници наручиоца
www.bajinabasta.rs

С поштовањем,
Комисија за ЈН бр. Р ОП 05/17
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