
  

 
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ,, 
Број: 3871/3 
Датум: 06.08.2014.год. 
Београд, Устаничка 16 
Јн 21/14 
                 
 
Предмет: Измена и допуна  конкурсне документације и  
                 Обавештење о продужењу рока за ЈН р.бр. 21/14 набавкa услуга – 
   Услуге поправке и одржавања моторних возила Дома здравља ,,Вождовац“ 
                 Јавна набавка обликована је по партијама, и то: 

Партија III-    Механичке и остале поправке 
 
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС”, бр. 124/2012) за ЈН р.бр21/14 
набавкa услуга –Услуге поправке и одржавања моторних возила Дома здравља ,,Вождовац“ 
објављене дана 28.07.2014.год на Порталу јавних набавким и Интернет страни Дома здравља, даје се: 
Измена и допуна позива конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока 
 
I- Измена и допуна конкурсне документације  
и то у делу: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
       7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
 - Понуђач у последњих шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
 јавних  набавки није био у блокади - доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и 
 кривичном одговорношћу о испуњености додатних услова за учешће у поступку – Обр.10. 

 
        8.     Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
 - Понуђач има у радном односу најмање једног запосленог квалификованог аутомехничара- доказ: 
 Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености додатних 
 услова за учешће у поступку – Обр.10. 

 
 
II- Додаје се Обр.10. Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу о 
испуњености додатних услова за учешће у поступку 

 
 
III- Обавештење о продужењу рока 
Продужава се рок за подношење понуда до 08.08.2014.год. до 09,00 часова. 
Јавно отварање понуда обавиће се 08.08.2014.год у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, 
Устаничка 16, сала на III спрату. 
 
 
 
 
С поштовањем, 
 
 
                                                                                                        Дом здравља “Вождовац“ 
                                                                                                        Комисија за јавну набавку, 
 
                                                                                   Виолета Миленковић, службеник за ј.н., члан  с.р. 
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Обр. 11. 
Дом здравља "Вождовац" 
Место:Београд,Устаничка 16                                                                                                                    
Редни број јавне набавке м.в:  21/14 
        

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

Понуђач:__________________________  
У понуди  за ЈН р.бр. 21/14 набавкa услуга  
Услуге поправке и одржавања моторних возила Дома здравља ,,Вождовац“ 
Партија III-    Механичке и остале поправке  
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да испуњавамо додатне услове за учешће         
за учешће у поступку јавне набавке, и то: 
 
       7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
 - Понуђач у последњих шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
 јавних  набавки није био у блокади  

 
        8.     Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
 - Понуђач има у радном односу најмање једног запосленог квалификованог аутомехничара 

 

 

 

 
Место и датум:                                                                    Потпис овлашћеног лица: 
______________                                         _____________________________ 
  
 

М.П. 

 

 

 

 

 


