Наручилац: Српско народно позориште
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад

На основу члана 63. закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012),
обавештавамо Вас о
Измени и допуни конкурсне документације
за ЈНМВ 06/2015- Редован сервис компресора BOGE
дел.бр. Конк.документације: 01-524/3-2015
Допуњени су услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће
понуђача у поступку јавне набавке, односно додати су додатни услови (обр. 5/9, стр.6) и
измењен је образац техничких карактеристика (обр.3/9, стр.4).
У прилогу, нови обрасци.

Председник комисије за јн
Жељко Чобановић

обр.3/9
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ред
.бр
1

назив
Редован сервис компресора
BOGE CLD 7 сер.бр. 5046444

опис
Потребно је урадити сл.операције и заменити
сл.делове:
(делови морају бити оригинални)
- сепаратор уља – 1 ком
- филтер уља – 1 ком
- филтер ваздуха – 1 ком
- уложак регулатора уља – 1ком
- уложак вентила мин.притиска – 1ком
- уље за вијчане компресоре – 5 л
- услуга контроле, допуне и сервиса сушача за
компримовани ваздух- 1 ком
- радна снага (предвиђено 3 часа)
- путни трошкови (у колико их има)
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обр.5/9

Наручилац: Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад

УСЛОВИ

прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће
понуђача у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члана
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
додатни услови:
1. Ауторизација (овлашћење) произвођача за предузеће које пружа услугу, којим
се потврђује да је овлашћен за предметну делатност.
2. Сертификат за минимум једног сервисера издат од произвођача предметне
опреме.
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