ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“
Живка Настића – Бабе 12
11147 Београд
Број: 01/55- 18
Датум: 20.02.2018. године
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга - физичко обезбеђење, за
потребе Основне школе „Ђорђе Крстић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.3/18.
Измена конкурсне документације је следећа:

ПОГЛАВЉЕ IV, тачка 1.2, страна 6

БРИШЕ СЕ
1. Да је понуђач у 2015. и 2016. години остварио укупан приход у минималном износу од
2.500.000,00 динара без ПДВ-а.

ПОГЛАВЉЕ IV, тачка 2.2, страна 9

БРИШЕ СЕ
1. Да је понуђач у 2015. и 2016. години остварио укупан приход у минималном износу од
2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ: Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, из регистра јавно објављених исправних
редовних годишњих финансијских извештаја.

ПОГЛАВЉЕ V, страна 10

УМЕСТО
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.02.2018. године до 14.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 27.02.2018. године у 15.00 часова у
просторијама школе на адреси: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића –
Бабе 12, 11147 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
28.02.2018. године до 14.30 часова без обзира на начин на који се доставља.
Јавно отварање понуда биће истог дана 28.02.2018. године у 15.00 часова у
просторијама школе на адреси: Основна школа „Ђорђе Крстић“, Живка Настића –
Бабе 12, 11147 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва
заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење
поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ПОГЛАВЉЕ V, део: Понуда мора да садржи, страна 11

БРИШЕ СЕ

10. Доказ о испуњености додатних услова:
Биланс успеха за 2015. и 2016. годину, из регистра јавно објављених исправних
редовних годишњих финансијских извештаја.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

