ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.4/13

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Израда пројектне документације за адаптацију, реконструкцију и
доградњу постојећег објекта Дома културе у Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б
према пројектном задатку

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавка Наручулац – Општинска управа општине
Горњи Милановац врши измену конкурсне документације за јавну набавку Израда пројектне
документације за адаптацију, реконструкцију и доградњу постојећег објекта Дома културе у
Горњем Милановцу, подељене на део А и део Б према пројектном задатку.

Измена конкурсне документације састоји се у измени
пословног капацитета:

неопходног

У конкурсној документацији стоји:
1.2.4 . Да је у предходне 3 године ( 2010, 2011, 2012) пројектовао објекте из области културе
са салама за позоришне представе за преко 400 људи
у вредности од минимум
60.000.000,00 динара од којих један уговор мора бити минимум 15.000.000,00 динара са
пдв‐ом.

Тачка 1.2.4 мења се и гласи:
1.2.4 . Да је у предходне 3 године ( 2010, 2011, 2012) пројектовао објекте из области културе
са салама и позорницом за позоришне представе за преко 300 људи у вредности од
минимум 60.000.000,00 динара од којих један уговор мора бити минимум 15.000.000,00
динара са пдв‐ом.
Пословни капацитет доказује се:
*ОБРАСЦЕМ 7
*ОБРАСЦЕМ 8 ( измењен образац налази се у прилогу)
*КОПИЈОМ УГОВОРА

Рок за подношење понуда je 23.08.2013 године до 12.00 часова
Измена је саставни део конкурсне документације.
Прилог:
*НОВИ ОБРАЗАЦ 8
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ОБРАЗАЦ 8.

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
_________________________________________________
Назив наручиоца
_________________________________________________
Адреса
Матични број:_____________________________________
ПИБ:_____________________________________________
На основу члана 77.став 2, тачка 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац издаје потврду да је
понуђач
____________________________________,
из
________________________________________________________________________
за потребе наручиоца, квалитетно и у уговореном року пројектовао објекте из области културе са
салама и позорницом за позоришне представе за преко 300 људи у
периоду
________________________________ (навести временски период‐годину
израде пројектне
документације), у вредности од _____________________ динара са пдв‐ом, а на основу уговора
број:_____________________________ од __________________ год.
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни.
Контакт особа Наручиоца:_________________________
Телефон:________________________________________

Датум:________________

М.П. Потпис овлашћеног лица
______________________

Напомена:
‐уз потврду за референце обавезно приложити копију уговора, за сваког наручиоца посебно.
‐Образац копирати у потребном броју примерака.

