Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 10/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
радова бр. 10/2017 - Извођење радова на монтажи система климатизације терапијског дела
Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности радова, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 10/2017 - Извођење радова на монтажи
система климатизације терапијског дела Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) у делу који се додатне услове на страни 6 конкурсне документације под тачком 1
стоји:
• „да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) остварио пословни приход
по основу радова који су предмет предметне јавне набавке на објектима (медицински и
здравствени објекти) у износу од минимум 8.000.000 динара са ПДВ.
Услов да располаже неопходним пословним капацитетом се доказује достављањем
следећих доказа:
Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекатима(
медицински и здравствени објекти) у претходне три године (2014, 2015 и 2016.год.);
уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца) - уз образац
изјаве о списку изведених радова обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора
са окончаним ситуацијама – само корице тј прва и последња страна за све објекте и
све инвеститоре – наручиоце. Овим обрасцем изјаве понуђач доказује да је у
претходне 3 обрачунске године остварио реализацију за радове из предмета набавке
у минималном износу од 8.000.000 динара са ПДВ.»
Наручилац мења обрачунске године тако да треба да стоји:
•

„да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) остварио пословни приход
по основу радова који су предмет предметне јавне набавке на објектима (медицински и
здравствени објекти) у износу од минимум 8.000.000 динара са ПДВ.
Услов да располаже неопходним пословним капацитетом се доказује достављањем
следећих доказа:

Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекатима(
медицински и здравствени објекти) у претходне три године (2013, 2014 и 2015.год.);
уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца) - уз образац
изјаве о списку изведених радова обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора
са окончаним ситуацијама – само корице тј прва и последња страна за све објекте и
све инвеститоре – наручиоце. Овим обрасцем изјаве понуђач доказује да је у
претходне 3 обрачунске године остварио реализацију за радове из предмета набавке
у минималном износу од 8.000.000 динара са ПДВ.»
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 13.03.2017. године

