На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15,
68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. набавке ЈНМВ 65/18, измену и
допуну конкурсне документације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''
ЈНМВ 65/18
Израда докумената просторног и урбанистичког планирања за ски центар
Копаоник и скијалиште Стара планина
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(БР. 01– 25.12.2018.)
МЕЊА СЕ конкурсна документација у делу:
Поглавље V тачка 1.2. (у делу додатних услова), подтачка 4. на страни 9/43, тако да
уместо:
4.
Да у последњих 5 година (2013. 2014. 2015. 2016. и 2017. години) има реализована
најмање: 25 урбанистичких пројеката, најмање 5 пројеката препарцелације и најмање 25
планова детаљне регулације;
САДА СТОЈИ:
4.
Да у претходних 5 година (у периоду од 20.12.2013. године до 20.12.2018. године) до
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, има
реализована најмање: 25 урбанистичких пројеката, најмање 5 пројеката препарцелације
и најмање 25 планова детаљне регулације.
И у делу:
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
на страни 11/43 и 12/43
4.За додатни услов из тачке 4 доставити:
Списак реализованих уговора у претходних 5 година (у периоду од 20.12.2013. године
до 20.12.2018. године) до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, за послове који су предмет јавне набавке – референц листа понуђача, на
обрасцу из конкурсне документације - Прилог 1 конкурсне, потписан од стране
одговорног лица понуђача. У Прилогу 1, у колони ''Кратак опис реализованог уговора''
уписати и датум реализације уговора, наведених у референц листи.
Напомена:
Наручилац задржава право да од изабраног понуђача, пре доношења одлуке о додели
уговора, а на основу позива наручиоца у року од 5 дана, затражи да изабрани понуђач
достави:
-Потврде о реализованим референтним уговорима наведених у референц листи из
прилога 1, потписане од стране референтних Наручиоца посла или
-копије акта надлежног органа о потврђивању урбанистичких пројеката (за 25
урбанистичка пројекта), копије акта надлежног органа о потврђивању пројеката
препарцелације (за 5 пројеката препарцелације) и копије дела службеног гласника где је
објављена Одлука о усвајању планова детаљне регулације (за 25 планова детаљне

регулације). Сви докази морају бити уредно обележени редним бројевима, према списку
реализованих уговора, наведених у референц листи из прилога 1.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
Понуде се припремају и подносе у складу са изменом и допуном конкурсне
документације од 25.12.2018. године.
У складу са наведеном изменом Наручилац објављује овбавештење о продужењу рока
за подношење понуда.

