Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 17/17
Датум: 26.06.2017. године

У складу са чланом 63. ЗЈН („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац врши
измену конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији Доситејеве улице у
Бечеју ЈН 17/17 а која се односи на обилазак локације:
Врши се измена на страни 46/73 конкурсне документације тако да образац бр. 7
Уместо:
„
(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је Понуђач ___________________________ дана ________извршио обилазак
локације на којој ће се извршити радови везано за јавну набавку ЈН 17/17 и да је извршио
увид у пројектно техничку документацију.
Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица:
м.п.
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио обилазак
локације.
Обилазак локације ће се вршити сваког понедељка од 10-12 часова.
У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Вујиновић Виђенку као
представнику Наручиоца, е mail vidjenko.vujinovic@becej.rs , те у договору с њим заказати тачан
термин обиласка објеката Обилазак је обавезан – елиминациони услов.
Понуђачи који обиђу објекте у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца
коју су обавезни да приложе у понуди.
Понуђачи који изврше обилазак су у обавези да прегледју пројектно-техничку документацију и у
својој понуди доставе изјаву на меморандуму да су сагласни са пројектно-техничком
документацијом. Изјава је обавезан део понуде.“
Треба да гласи:

(ОБРАЗАЦ 7)
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је Понуђач ___________________________ дана ________извршио обилазак
локације на којој ће се извршити радови везано за јавну набавку ЈН 17/17 и да је извршио
увид у пројектно техничку документацију.

Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица:

м.п.
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио обилазак
локације.
За припрему понуде понуђачима расположив је главни пројекат, а омогућен је и увид у постојеће
стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда до најдаље 5
дана до отварања понуда) у времену од 10-12 часова, на адреси: Трг ослобођења 2 Бечеј .
У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Вујиновић Виђенку као
представнику Наручиоца, 1 дан раније пре планираног, е mail vidjenko.vujinovic@becej.rs , те у
договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката. Обилазак је обавезан – елиминациони
услов.
Понуђачи који обиђу објекте у заказани термин добиће потврду потписану од стране
Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.
Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у
пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних
радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној
документацији. Изјава је обавезан део понуде

Комисија за јавне набавке

