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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ – УСЛУГА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЈН К 05/18 

Дана 05.03.2018. године  су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне
набавке, а дана 14.03.2018. године Измена конкурсне документације јавне набавке, за набавку
Услуга  систематске  дератизације  на  територији  Града  Суботице,  број  ЈН  К  05/18,  у  којој
Конкурсној документацији се врши Друга измена конкурсне документације, на следећи начин:

I. 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН  К  05/18, у  подлављу III  УСЛОВИ  ЗА

УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛАНА  75.  И  76.  ЗАКОНА  И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  код  II  ДОДАТНИХ
УСЛОВА  на  страни  10/47,  у  тачки  „3.  Да  Понуђач  располаже  неопходним  техничким
капацитетом“ у подтачки: “3.2.  Да располаже са најмање  15 ручних  GPS  уређаја (за сваког
запосленог или ангажованог радника  обученог за ДДД послове)"

 Доказ под 3.2.1. се мења и гласи:

Град Суботица, Градска управа,
           Јавна набавка услуга систематске дератизације на територији Града Суботице                   

ЈН К 05/18       
                                                                                                                                                                                                                       1/2



„Доказ:

3.2.1.  Извод  из  књиговодствене  картице  или фотокопија  књиговодствене  картице,
потписане  и  печатиране  од  стране  одговорног  лица,  не  старији  од  датума  објаве  позива  за
подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена опрема да се обележи маркером,  или
извод инвентарске (пописне) листе са стањем на дан 31.12.2017. године са потписима чланова
комисије, тражена опрема да се обележи маркером,  или фотокопија важећег уговора о закупу
односно најму, уколико ручни ГПС уређаји нису у власништву понуђача.“

II

У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

              Комисија за ЈН
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