Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Комисија за јавне набавке
Број: IV-404-80/2019
Број ЈН К 07/19
Дана: 09.04.2019.
Суботица,
Трг слободе 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ РАДОВА
НА РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА КАСАРНЕ „КОСТА НАЂ“
Дана 13.03.2019. године је објављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за
подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 07/19, у којој
Наручилац врши измене на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/19, у делу додатних услова за финанасијски
капацитет на страни 10/44:
уместо:
„Неопходним финансијским капацитетом се сматра да Понуђач у 2015, 2016, и 2017. години није
пословао са губитком.“
сада гласи:
„Неопходним финансијским капацитетом се сматра да Понуђач у 2016., 2017., и 2018. години
није пословао са губитком.“
II
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 07/19, у делу доказивања додатних услова за
финансијски капацитет на страни 10/44:
уместо:
„Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке Понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха
за 2015., 2016., и 2017. годину.“
сада гласи:
„Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре за 2016., 2017. и 2018. годину који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха или образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре

за 2016. и 2017. годину и биланс стања и биланс успеха за 2018. годину са мишљењем овлашћеног
ревизора, а ако понуђач послује краће од три године, прилаже се доказ за тај период.“
III
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 07/19 мења се рок за подношење и
отварање понуда те сада гласи:
„Рок за подношење понуде је 17.04.2019. године до 11,00 часова.
Јавно отварање понуда отпочеће 17.04.2019. године у просторијама Наручиоца, у
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, други спрат, у
канцеларији 211-2.“
IV
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa.
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