Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 404-02-24/3/2018-02
Датум: 17.04.2018.године
Немањина 22-26
Београд
ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1.2.9./18)
На основу члана 63. став 5 .Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Наручилац врши измену
конкурсне документацију за јавну набавку Услуга утврђивања осетљивости земљишта на
процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице)бр.1.2.9/18, за коју су позив за подношење
понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 13.04.2018. године.
Измена конкурсне документације врши се на страни 25 од 42 - VIII-А ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА (ОБРАЗАЦ 10), на тај начин што се брише у потпису
,,Потпис овлашћеног лица понуђача“, тако да сада треба да стоји:
,,Референтни наручилац/купац“ .
Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне документације за
предметну набавку!!!
Нови Образац се налази у прилогу .
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Измене и допуне конкурсне документације су саставни део конкурсне
документације за предметну набавку!!!
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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VIII- А
ОБРАЗАЦ 10.
ОБРАЗАЦ -ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
Назив референтног
наручиоца/купца: ____________________________________________________
Седиште:
Улица и број:

___________________________________________________
___________________________________________________

Телефон:

___________________________________________________

Матични број:
ПИБ:

__________________
____________________

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
којом потврђујемо да је понуђач
____________________________________________________________, као самостални
извршилац или учесник у заједничкој понуди извршио услуге на основу закључених
уговора о набавци ____________________________________________________
(навести предмет набавке)
у периоду од претходних пет година (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.година), успешно
реализоваo пројекат у вези са истраживањима услуге испитивања стања и квалитета
земљишта, у укупној вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ ради учешћа
у поступку јавне набавке услуга – Услуга утврђивања осетљивости земљиштза на процес
ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице, ЈНМВ- број: 1.2.9/18 и у друге сврхе се не може
користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
Датум

М.П.

Референтни наручилац/купац

НАПОМЕНА
- Образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референтне листе.
2

