
Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 44/17
Датум: 29.01.2018. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац врши измену конкурсне документације за набавку услуге израде
пројектно техничке документације за одржавање и изградњу путева у улицама у општини Бечеј:

На  страни  7  конкурсне  документације  брише  се услов  који  се  односи  на  пословни  капацитет  –
прецизније 

део који се односи на захтев да је Понуђач у претходних годину дана (почев од дана објаве овог позива
на порталу за јавне набаке) закључио бар један уговоре који се односи на инжењерске услуге израде
плана превентивних мера на објекату нискоградње, у укупној висини од минимум 600.000,00 динара без
ПДВ-а. 

На страни 7 конкурсне документације врши се измена услова који гласи

„Да је Понуђач у претходној години 2017, закључио и реализовао уговор - један уговор у вредности од
минимално 6.500.000 динара без ПДВ-а, а односи се на посао изградње саобраћајнице са свом пратећом
инфраструктуром: пешачка стаза, бициклистичка стаза, јавна расвета, кабловска канализација за ПТТ и
НН мрежу, одводњавање, саобраћајна сигнализација.“

Тако што треба да гласи

„Да је Понуђач у претходној години 2017, закључио и реализовао уговор - један уговор у вредности од
минимално 6.500.000 динара без ПДВ-а, а односи се на посао пројектовања изградње саобраћајнице са
свом  пратећом  инфраструктуром:  пешачка  стаза,  бициклистичка  стаза,  јавна  расвета,  кабловска
канализација за ПТТ и НН мрежу, одводњавање, саобраћајна сигнализација.“

На страни 41 конкурсне документације код потребних образаца које понуда треба да садржи брише се

· Изјава понуђача на меморандуму да је сагласан са пројектно техничком документацијом.

На страни 13 конкурсне документације код доказа пословног капацитета стоји 

„1) Фотокопије  Уговора закључених у  претходних  годину  дана,  почев од дана објаве  овог  позива  на
порталу за јавне набаке,окончане ситуације и грађевинске дозволе која је добијена на основу пројекта за
грађевинску дозволу.“

Исти се мења и гласи 

„1) Фотокопије  Уговора закључених у  претходних  годину  дана,  почев од дана објаве  овог  позива  на
порталу за јавне набаке,окончане ситуације и грађевинске дозволе која је добијена на основу пројекта за
грађевинску дозволу или решења о одобрењу за извођење радова.“

Врши се измена Обрасца број 7. 



(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујем да је Понуђач ___________________________ дана ________извршио 
обилазак локације везано за јавну набавку ЈН 44/17.

Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица:

м.п.

Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио 
обилазак локације.

У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Вујиновић Виђенку 
као представнику Наручиоца, 2 дана раније пре планираног обиласка, е mail 
vidjenko.vujinovic@becej.rs , те у договору с њим заказати тачан термин обиласка 
локација.

Понуђачи ће обићи потенцијалне локације (путеве, тротоаре и бициклистичке 
стазе) које ће бити предмет пројектовања.

Понуђачи који обиђу локације у заказани термин добиће потврду потписану од 
стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.


