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П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/15 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следеће
ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
Израда Плана генералне регулације насеља Суботиште
и привредно-радних зона у К.О. Суботиште
На страни 8/38 конкурсне документације у одељку II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ, ДОДАЈЕ СЕ нови став, који гласи:
„Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације. У вези са обиласком локације
понуђачи ће се обратити писаним захтевом представнику Наручиоца, на mail:
saobracaj@pecinci.org, лице за контакт Милан Мијић. Заинтересована лица су дужна
да изврше обилазак локације најкасније дан пре утврђеног рока за подношења
понуда, уз обавезну најаву дан раније. Обилазак локације није могуће извршити,
након истека горе наведеног рока.
Потенцијални понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину, дужни су да
потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове конкурсне документације и
који се прилаже и чини саставни део понуде”.
I

II
ДОДАЈЕ СЕ Образац 9 - Образац Потврде о обиласку локације, те сада
конкурсна документација садржи укупно 39. страна. Образац 9 се налази у прилогу ове
Измене конкурсне документације.
III
Сагласно измени из става II ове измене конкурсне документације, Образац 9 се
додаје и у глави VII Упутствo понуђачима како да сачине понуду, у делу Обавезна садржина
понуде, као и у глави V Обрасци који чине саставни део понуде.
IV
Ове Измене и допуне конкурсне документације чине саставни део конкурсне
документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОСТАВИТИ:
На Портал јавних набавки
На веб-сајт Наручиоца
ПРИЛОЗИ: Образац 9

(ОБРАЗАЦ 9)
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
За јавну набавку услуга – Израда Плана генералне регулације насеља Суботиште и
привредно-радних зона у К.О. Суботиште, број 404-53/2018-III

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је _____________________________ из ____________________
у име понуђача
Назив понуђача: __________________________________________________________
Адреса понуђача: _________________________________________________________
Место: __________________________________________________________________
Контакт особа:____________________________________________________________
Контакт телефон:_________________________________________________________
Имејл:___________________________________________________________________
обишао локацију у К.О. Суботиште, ради потребе израде Плана генералне регулације
Суботиште и привредно-радних зона у К.О. Суботиште, да је детаљно прегледао локацију
и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде и информације о
условима израде плана.

У Пећинцима, ______________ 2018. године
Потпис овлашћеног представника Наручиоца
М.П.

___________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача
М.П.

___________________________

Напомена: Образац мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно
лица задуженог за обилазак локације.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла
групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

