ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
Број:165/10
Дана:19.04.2018. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Комисија наручиоца за јавну набавку –Храна и намирнице за припремање хране ЈНОП 2/2018 врши
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измена бр. 1
Предмет јавне набавке .2/2018.
добра- ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ
Наручилац Геронтолошки центар Кикинда, у конкурсној документацији за наведену јавну набавку у року
предвиђеном за достављање понуда врши измену конкурсне документације.
Мења се образац 7.5. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ,тако што се испод табеле – у напомени брише текст
„оригинал“ .
Напомена
Наручилац ће прихватити образац 7.5. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА објављен у конкурсној документацији
као и измењени образац који је саставни део измене и допуне конкурсне документације
Наручилац ће прихватити и оригиналне потврде и одштампану копију потврде референтног
наручиоца – скениран документ уколико се јасно виде сви подаци, потис овлашћеног лица и

печат.

У прилогу је нови образац.

Образац 7.5. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач уредно испунио уговорне
обавезе и извршио испоруку добара која су предмет јавне набавке добара – ХРАНА И НАМИРНИЦЕ ЗА
ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ обликованом по партијама од 1 до 6, ЈН ОП 2/2018 Наручиоца : Геронтолошки
центар из Кикинде, са износима – вредностима набавки, исказане у динарима (без ПДВ-а), у претходне
три године, 2015., 2016. и 2017. години.
Такође, навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца/купаца.
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УКУПНО
НАПОМЕНА: У случају више рефернци образац треба фотокопирати.
Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца/купца на обрасцу потврде за
референце.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем у обзир се узимају само референце понуђача, а не и референце
подизвођача.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
Понуђач мора да унесе податке из потвтда, потпише и овери печатом овај образац.
Образац се доставља уз доказе о испуњености услова за учешће у поступку

Место и датум
_________________

М.П.

ПОНУЂАЧ:
________________________________
Име и презиме – читко написано

______________________
Својеручни потпис овлашћеног лица.
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