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6poj JH/2100/0341/2019

Ha6aBKa ii y pamba HOBMX rnaBmax npeKmama c
arperaTa PXE Bajitha Barwra

Bajma Baw-ra, 29.06.2020. ro,rAmHe

Hare 220 kV Ha o6a
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На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), комисија је сачинила:

П РВУ ИЗМЕнУ
к ОнкУРСнЕ ДОкУМЕнТАЦИЈЕ.

за Јавну набавку

број Јн/2100/0341/2019
набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ

Бајина Башта

Прва Измена конкурсне документације за број Јн/2100/0341/2019 „набавка и
уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта",
објављене на Порталу јавних набавки Републике Србије и Интернет страници
наручиоца, дана 05.06.2020. године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама
(Сл. гласник број 68/2015) врши се у следеhем:

• У делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПкУ ЈАВНЕ нА6АВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ нА6АВКАМА И УПУТСТВО кАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, део 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
постvпкv ЈдвнЕ нд6двкЕ иЗ ЧлАнд 76. здконд, (страна 43.) у тачки 5.
Пословни капацитет, мења се став 2 (докази о испуњености захтеваног додатног
услова), и то:

Уместо:
Достављена попуњена, потписана и оверена Листа референци понуfјача (Образац број
6), која садржи тачну ознаку типа испоручених прекидача, најосновније називне .
карактеристике, број комада, годину испоруке, као и назив, адресу и контакт корисника
којем је референтни прекидач испоручен. Заједно са Листом рефернци, обавезно је
доставити и потписану и оверену потврду сваке референце од стране корисника.

Мења се и сада гласи:
Достављена попуњена. потписана и оверена Лмста референцм понуђача (Образац
број 6 и Образац број ба), која садржи тачну ознаку типа испоручених прекидача.
најосновније називне карактеристмке. број комада. годину испоруке. као и назив1
адресу и контакт корисника којем је референтни прекидач испоручен. Заједно са 
Листом рефернии, обавезно је доставитм и потписану и оверену потврду сваке 
референие.4д стране корисника. 
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• У делу 7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ, додаје се Образац
РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА.

број ба - ПОТВРД

Наведене измене у Измењеној конкурсној документацији су б• и• а и ва
подвучене. 

ПонуТјачи приликом подношења понуда морају поступити складу. са наведен м
изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Измење ој
конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас, 29.0б.20'0.
године, у супротном понуда fie бити оцењена као неприхватљива.

~

Доставити:
• Архиви ЈН у Огранку
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