ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЈН ОП 1.3.25/2015
Бр. 7370/4 од 26.10.2015.год.
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сужбени гласник РС», бр.124/12,
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку велике вредности у отвореном поступку- Радови на
изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу, ОРН 45232140радови на изградњи мреже градског грејања, у року предвиђеном за подношење понуда,
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОП 1.3.25/2015, Радови на
изградњи ТС на локацији: ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу, ОРН 45232140радови на изградњи мреже градског грејања, тако што је извршено усаглашавање Техничких
услова за извођење машинских радова са кадровским капацитетом и техничком
опремљеношћу за извођење машинских радова и отклоњене техничке грешке у Предмеру и
предрачуну грађевинских радова и Обрасцу структуре цене.
Обзиром да је у међувремену ступио на снагу Правилник о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), измењена је конкурсна документација на следећи начин:
- код обавезних услова додата је изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(стране 49, 52, 56,64 и 67)
- код обавештења о роковима и начину подношења захтева за заштиту права додато је
детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је
уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења
захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним (страна 63).
Ово обавештење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs
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