На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, дана 1. марта 2018.
године, сачињава
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуге – Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког
геодетског завода и његовим организационим јединицама
(јавна набавка број 01/2018)
Због поштовања отказног рока са претходним Извршиоцем услуге на локацији
Наручиоца – Седиште Републичког геодетског завода, 11000 Београд, Булевар војводе
Мишића број 39, мења се конкурсна документација у следећем:
1. На страници 5. Конкурсне документације, I Општи подаци о јавној набавци, тачка 4.
Процењена вредност јавне набавке се мења, тако да гласи: "Процењена вредност јавне
набавке износи 13.300.000,00 динара (и словима: тринаест милиона три стотине хиљада
динара и 00/100). "
2. На страници 5. Конкурсне документације, табела објеката у коме се пружају услуге, са
оријентационом површином пословног простора/м2 и оријентационим бројем
запослених радника, брише се ставка под редним бројем 1. (Седиште Републичког
геодетског завода, са седиштем у Београду, ул. Булевар војводе Мишића број 39).
3. На страници 6. Конкурсне документације, у табели, претпоследња колона, укупна
површина, уместо "19150 м2" се мења тако да гласи "8150 м2".
У табели, последња колона, укупан број запослених, уместо "1115" се мења тако да
гласи "424".
4. На страници 9. Конкурсне документације, у делу Додатни услови, табела под редним
бројем 2. Пословни капацитет, тачка под словом а) "у три обрачунске године (2015,
2016. и 2017. година) од пружања предметних услуга, остварио приход од најмање
60.000.000,00 динара, без ПДВ-а, а укупна површина на којој је понуђач у наведеним
периоду вршио предметне услуге износе минимум 40.000,00 м2 (од тога, минимум на
једном објекту површине најмање 5.000,00 м2);" се мења тако да гласи:
"а) у три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година) од пружања предметних
услуга, остварио приход од најмање 35.000.000,00 динара, без ПДВ-а, а укупна
површина на којој је понуђач у наведеним периоду вршио предметне услуге износе
минимум 40.000,00 м2 (од тога, минимум на једном објекту површине најмање 5.000,00
м2);".
5. На страници 28. Конкурсне документације, Референтна листа (Образац 7), мења се текст
на крају странице.
Уместо "Минимална укупна вредност уговора закључених у 2015, 2016. и 2017. години,коју
захтева Наручилац износи 60.000.000,00 дин. без ПДВ-а, док минимална укупна површина над
којом је понуђач вршио предметне услуге износи 40.000,00 м2. У случају потребе, образац
фотокопирати." треба да стоји
"Минимална укупна вредност уговора закључених у 2015, 2016. и 2017. години,коју захтева
Наручилац износи 35.000.000,00 дин. без ПДВ-а, док минимална укупна површина над којом је
понуђач вршио предметне услуге износи 40.000,00 м2. У случају потребе, образац
фотокопирати."
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6. На страници 47. Конкурсне документације, VII Упутство понуђачима како да сачине
понуду, тачка 2. Начин подношења понуда, текст "Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране Наручиоца до 06.03.2018.године до 12,00 часова." се
мења тако да гласи:
"Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до
12.03.2018.године до 12,00 часова."
Поднаслов "Време и место отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 06.03.2018.године, у 14,00 часова, на адреси:
Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија
бр. 126." се мења тако да гласи:
"Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 12.03.2018.године, у 14,00 часова, на адреси:
Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија
бр. 126."

Напомена: Наручилац ће на свом званичном сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за
јавне набавке објавити Конкурсну документацију са горе наведеним изменама.
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