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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),
Комисија за јавну набавку образована
решењем в.д директора број 609/2018 од 02.04.2018. године, урадила је :
ИЗМЕНУ
Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр.1.1.1/2018
– намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, која је објављена на
порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца дана
02.04.2018.године, и то мења се:
У конкурсној докоментацији, у делу : Поглавље IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, на страни 46 , код захтева „ Да је понуђач је позитивно пословао у
претходне две обрачунске године - исказао добитак по завршном рачуну, односно по
Билансима стања и Билансима успеха за 2016. и 2017. годину;“ мења се „Доказ“ који
понуђач доставља , и то
текст:
„ Доказ је:
Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају фотокопију
Обрасца БОН ЈН за 2016 а за 2017. годину биланс стања и биланс успеха .
Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог књиговодства
достављају фотокопију образаца завршних рачуна који су предати код надлежне
Пореске управе (тј. на чијој територији је регистровано обављање делатности) за
2016. и 2017. годину .
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражени
доказ о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов
мења се и гласи:
„ Доказ је:
Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају
фотокопију Обрасца БОН ЈН или обрасце биланса стања и биланса успеха за 2016.
и 2017. годину .
Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему простог књиговодства
достављају фотокопију образаца завршних рачуна који су предати код надлежне
Пореске управе (тј. на чијој територији је регистровано обављање делатности) за
2016. и 2017. годину .
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражени
доказ о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
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