JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE

•KOMUNALAC•
BEČEJ, LOVAČKA 5
________________________________________________________________________________________

Број: ЈН ОП 8/2018
Дана: 14.06.2018.године
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавне набавке врши
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Крпљење ударних рупа ЈН ОП 8/2018
- У конкурсној документацији на страни 10/56 мења се текст који је до сада гласио:
Доказ: Прилаже се извод из листа непокретности и употребна дозвола за асфалтну
базу, пописна листа са стањем на дан 31.12.2017. године (обележити маркером
тражену опрему), за опрему набављену након тог датума прилажу се рачуни и
отпремнице.
Купопродајни уговор и рачун за асфалтну базу са наведеним производним
капацитетом асфалтне базе.
Удаљеност асфалтне базе у км од Бечеја се доказује тако што се достави Google мапа
са означеним местом Бечеј и локацијом асфалтне базе.
Уколико је возило или асфалтна база/ опрема узето/а у закуп, прилаже се Уговор о
закупу, с тим да Уговор мора трајати најмање онолико колико траје уговор о извођењу
радова. Уколико је возило узето на лизинг прилаже се Уговор о лизингу.
Фотокопија саобраћајних дозвола са читачем саобраћајних дозвола за возила и
грађевинске машине које подлежу регистрацији и полисе осигурања.
Након имене гласи:
Доказ: Прилаже се извод из листа непокретности за асфалтну базу, пописна листа са
стањем на дан 31.12.2017. године (обележити маркером тражену опрему), за опрему
набављену након тог датума прилажу се рачуни и отпремнице.
Удаљеност асфалтне базе у км од Бечеја се доказује тако што се достави Google мапа
са означеним местом Бечеј и локацијом асфалтне базе.
Уколико је возило или асфалтна база/ опрема узето/а у закуп, прилаже се Уговор о
закупу, с тим да Уговор мора трајати најмање онолико колико траје уговор о извођењу
радова. Уколико је возило узето на лизинг прилаже се Уговор о лизингу.
Фотокопија саобраћајних дозвола са читачем саобраћајних дозвола за возила и
грађевинске машине које подлежу регистрацији и полисе осигурања.
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