
Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 20/15
Датум: 21.12.2015. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац врши измену конкурсне документације, а у складу са постављеним
питањима заинтересованих лица:

На страни 20. конкурсне документације – 1. Финансијски капацитет, тачка 3.

Уместо:

„Да  понуђач  није  био  неликвидан  претходних  2  годинe  (2013-2014)  дана  од  дана  објаве  позива  на
порталу за јавне набавке који у случају заједничке понуде мора испунити сваки од учесника заједничке
понуде.“

Треба да стоји:

„  Да понуђач није  био неликвидан претходних 2 годинe (2013-2014) дана од дана објаве позива на
порталу за јавне набавке. У случају заједничке понуде услов испуњавају кумулативно.

На страни 21. конкурсне документације – Пословни капацитет, тачка 2.

Уместо:

 „Да је понуђач у претходних пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) изводио радове на поплочавању
пешачких  саобраћајница,  паркинга,  колских  улаза  минималне  вредности  од  најмање  200.000.000,00
динара.“

Треба да стоји:

 „Да је понуђач у претходних пет година (2010, 2011, 2012, 2013 и 2014) изводио радове на поплочавању
пешачких  саобраћајница,  паркинга,  колских  улаза  минималне  вредности  од  најмање  150.000.000,00
динара.„

На страни 21. конкурсне документације – Технички капацитет

Уместо:

„Да понуђач има у власништву најмање“

Треба да стоји:

„Да понуђач има у власништву или закупу или лизингу најмање“

Уместо:

„као доказ  испуњености овог услова потребно је  доставити: -  пописну листу основних средствава са
стањем  на  дан  31.12.2014.  (маркером  је  потребно  означити  напред  захтевану  опрему)  или  рачун  о
куповини захтеваног средства после 31.12.2014. године уколико је средство купљено после 31.12.2014.
године, очитане саобраћајне дозволе за возила и радне машине које се региструју,

- За тачкy 16. следеће доказе: 1. извод из листа непокретности  и употребну дозволу 2. купопродајни
уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним капацитетом асфалтне базе 3. изјаву
понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и
оверену печатом,  да је  асфалтна база технички исправна и у функцији 4.  изјаву понуђача дату под
материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом којом
се доказује удаљеност базе од центра Бечеја. Уз ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу
пута са уписаним растојањем измереним помoћу веб сајта:www.maps.google.com „



Треба да стоји:

„као доказ  испуњености овог услова потребно је  доставити: -  пописну листу основних средствава са
стањем  на  дан  31.12.2014.  (маркером  је  потребно  означити  напред  захтевану  опрему)  или  рачун  о
куповини захтеваног средства после 31.12.2014. године уколико је средство купљено после 31.12.2014.
године, очитане саобраћајне дозволе за возила и радне машине које се региструју, или уговор о закупу
или лизингу

- За тачкy 16. следеће доказе: 1. извод из листа непокретности  и употребну дозволу 2. купопродајни
уговор (или рачун) за асфалтну базу са наведеним производним капацитетом асфалтне базе, или уговор
о закупу 3. изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране
одговорног лица и оверену печатом,  да је  асфалтна база технички исправна и у  функцији 4.  изјаву
понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и
оверену  печатом  којом  се  доказује  удаљеност  базе  од  центра  Бечеја.  Уз  ову  изјаву  приложити  и
одштампану  и  обележену  трасу  пута  са  уписаним  растојањем  измереним  помoћу  веб
сајта:www.maps.google.com „

На страни 74 конкурсне документације постоји грешка у јединици мере за позицију 30330, где уместо „м“
треба да стоји „ком“

На страни 94 конкурсне документације, тачка 7. РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ, позиција 1. врши се измена
тендерске документације тако да се промени количина у „1.00“ па да се укупна цена да паушално.

На страни 70. конкурсне документације  позиција 52130 додаје  се  спецификација опреме PLA ормана
расвете:

1. Plastiчni orman  PLA 750х500х320 tip SPACIAL PLA, kom 1

2. Metalna montažna ploчa 750х500 za PLA ormane tip SPACIAL PLA, kom 1

3. Unutrašnja vrata  PIPLA 75 tip SPACIAL PLA, kom 1

4. CANOPY FOR tip SPACIAL PLA, kom 1

5. Postolje ZNPLA73 tip  SPACIAL PLA, kom 1

6. Spojnica za ZNPLA tip SPACIAL PLA, kom 1

7. Postolje za PLA orman tip SPACIAL PLA, kom 1

8. EBM/PLA brava sa ruчkom tip SPACIAL PLA, kom 1

9. Zaključavanje ABDIN /OL tip SPACIAL PLA, kom 1

10. Džep za dokumentaciju PP-A4 tip SPACIAL PLA, kom 1

11. DIF 12 DIF. Zaštitni prekidač ilDC 4P 25A 300mA AC-type tip ACTI9, kom 1

12. ZAŠTITNI PREKIDAČ IiDC 4P 40A 300mA AC-type ACTI9, kom 1

13. GREBENASTI PREKIDAČ 50A 0-1, 3P tip HARMONY K50, kom 1

14. GRE 15 KONTRAKTOR 18A 3P 1NO + 1NC 230W 50/60HZ TIP TESYS D, kom 2

15. BENASTI PREKIDAČ 12A 1-0-2 2P TIP HARMONY K1, kom 1

16. MINIJATURNI PREKIDAČ iC60L 1P 40A C TIP ACTI9, kom 3

17. MINIJATURNI 18 MINIJATURNI PREKIDAČ iC60L 1P 6A C tip ACTI9, kom 2

18. PREKIDAČ  iC60L 1P 20A C tip ACTI9, kom 9

19. DIKITALNI UKLOPNI SAT IHP 2C tip IHP – intuitive switch, Kom 1

Комисија за јавне набавке


