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Врста предмета:

Услуге

Опис предмета
набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке је
набавка услугa одржавања хигијене и помоћних послова
у објектима Архива Југославије ОРН: 90910000 услуге
чишћења

Измена конкурсне
докуметнације:

Поступајући
на основу члана 63. став 1
.
Закона о јавним
набавкама Наручилац врши измену конкурсне
документације у предметном поступку и то:
- на страни 7 под тачком1.2. под 2) после броја „2007“
брише се тачка и додају се речи „или еквивалент.“
- на страни 7 под тачком1.2. под 3) иза речи
„хигијеничара“ брише се тачка и додају речи „у радном
односу на одређено или неодређено време.“
- на страни 9 тачка 4) алинеја 3 уместо речи
„одговарајуће“ ставља се реч „еквивалент“
- на страни 9 тачка 4) алинеја 4 иза речи „овлашћеног
лица понуђача“ додају се речи „М обрасце за запослене“
а уместо речи „у плусу“ стављају се речи „у минусу“
- на страни 16 тачка 15 мења се тако што се на крају
после речи „хигијене“ брише тачка и додају речи „и
додатно дневно чишћење“
- на страни 24 мења се члан 4 Модела уговора тако што
се уместо речи „пре“ стављају речи „у року од 7 дана од“

- на страни 33 мења се Изјава о средствима
финансијског обезбеђења, тако да сада гласи:

XII ИЗЈАВА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ________________________________________________________,
из ___________________________, се обавезује да ће у року од 7 дана од
потписивања додељеног уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу
средство финансијског обезбеђења које је предвиђено Конкурсном
документацијом и Уговором, и то: неопозиву и безусловну банкарску
гаранцију за добро извршење посла, плативу на први позив без
приговора, у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности три
дана дуже од истека рока важности уговора (гласи на Архив ЈугославијеУстанову културе од националног значаја).
У ________________,
_______________2015.год

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
МП

_____________________________

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Лице за контакт: Јелена Виловић, jelena.v@arhivyu.rs

