На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)
објављујемо
ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКА УСЛУГАПРУЖАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО
Набавка редни број : 04/19-М
ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА:
Измену конкурсне документације објављене 01.03.2019. године на Порталу управе за ЈН и интернет
страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево:
1. На страни 8 у делу Финансијски капацитет табела
-

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности

-

Финансијски извештај за 2016, 2017. и 2018. годину

мења се и сада гласи:
-

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности

-

Финансијски извештај за 2015, 2016. и 2017. годину

2., 3. и 4. На страни 9 у оквиру поглавља Кадровски и технички капацитет табела
- фотокопије радних књижица уговори о раду или уговори о привременим
пословима и оверене фотокопије образаца М пријава-промена и одјава на
обавезно социјално осигурање.
- фотокопије саобраћајних дозвола и друга документација којом се
доказује врста, тип, модел возила, машина, апарата и опреме, са доказима
о власништву или уговорима о лизингу.

мења се и сада гласи:
- фотокопије уговора о раду, уговора о делу или уговора о допунском раду
и фотокопије образаца на обавезно социјално осигурање.
- фотокопије саобраћајних дозвола и друга документација којом се
доказује врста, тип, модел возила, машина, апарата и опреме, са доказима
о власништву или уговорима о лизингу.
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5. Наручилац плаћа трошкове Републичког геодетског завода за издавање података.

6. На страни 23., члан 1, ставка 11.

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1 стан

мења се и сада гласи

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1м2

На страни 4, табела Техничка спецификација, став 11:

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1 стан

11.

Снимање стамбеног
заједничког простора у
згради-објекту са
рачунањем нето корисне
површине и израдом
геодетског снимка у
складу са стандардима

1 м2

мења се и сада гласи:
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7. На страни 3, Општи подаци о јавној набавци
1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније
последњег дана истека рока, односно 11.03.2019. године до 12:00 часова.
мења се и сада гласи
1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних
набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније
последњег дана истека рока, односно 15.03.2019. године до 12:00 часова.
На страни 3, Општи подаци о јавној набавци
1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку
рока за подношење понуда, односно 11.03.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених
представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје
да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.
мења се и сада гласи
1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку
рока за подношење понуда, односно 15.03.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених
представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје
да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.
8. На страни 30, став 4
- Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуга – пружање геодетских услуга за потребе ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН 04/19-М – „НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.03.2019. године до 12,00
часова.
мења се и сада гласи:
- Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
услуга – пружање геодетских услуга за потребе ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН 04/19-М – „НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.03.2019. године до 12,00
часова.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
ЈП „ГСА“ Панчево
Комисија за јавну набавку
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