ЈП “Војводинашуме”
Петроварадин,
Прерадовићева бр. 2
Број: 1776/1-1
Дана: 09.01.2020.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) и Решења о образовању комисије број 1777 од 13.12.2019. год. у поступку јавне набавке
мале мале вредности услуга: ШТАМПАЊЕ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА 2019. год. (II)
Наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, по позиву за подношење понуда бр. 121,
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП “Војводинашуме“ дана 08.01.2020.
год. комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда, доноси:
I ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I Мења се Конкурсна документација број 1776/1 од 08.01.2020. год. према следећем:
- на страни бр. 4 - Поглавље број III , ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, у табели под редним бројем 2:
Припрема за штампу и штампање: БИЛТЕН О ТРОФЕЈИМА,
уместо:
- „корице 4/4 кунстдрук FSC 350 гр“
текст сада гласи:
- „корице 4/4 кунстдрук 350 гр“
у табели под редним бројем 3: Припрема за штампу и штампање: ЛОВАЧКИ КАТАЛОГ
уместо
- „корице 4/4 кунстдрук FSC 350 гр“,
текст сада гласи:
- „корице 4/4 кунстдрук 350 гр“
на страни бр. 8, брише се текст:
 „Да поседује важећи сертификат о успостављености и примени и система управљања
сертификованим дрветом FSC CoC издат од стране акредитоване сертификационе куће.
(FSC стандард - Међународна сертификација за дрво из одрживих шума/Forest Stewardship
Council – Савет за управљање шумама/ ланац одговорности (CoC) chain of custody) издат на
српском или енглеском језику.
- Доказ уз понуду: фотокопија сертификата“
на страни бр. 9, у тексту: „За доказивање потребног пословног капацитета понуђач је у обавези да
достави:
уместо:
 обрасце потврде о референцама оверене и потписане од стране сваког референтног
наручиоца, која је саставни део ове конкурсне документације;
 за доказивање поседовања важећих сертификата понуђач је у обавези да достави копију за
све захтеване сертифакате ( ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 и FSC CoC);
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текст сада гласи:
 За доказивање потребног пословног капацитета понуђач је у обавези да достави:
 обрасце потврде о референцама оверене и потписане од стране сваког референтног
наручиоца, која је саставни део ове конкурсне документације.
 за доказивање поседовања важећих сертификата понуђач је у обавези да достави
копију за све захтеване сертифакате ( ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001)
Остали делови конкурсне документације број 1776/1 од 08.01.2020. год. остају неизмењени.
II С обзиром да се наведене измене и допуне конкурсне документације врше у року не краћем од 8
(осам) дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда остаје неизмењен (до
20.01.2020. до 09,30 час.).

Председник комисије
_________________________
Жељко Качавенда, дипл.туризм.

Доставити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за комерц. послове и маркетинг;
- Архиви ЈП.
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