
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-233/5б 
Дана: 22.03.2019. године  

 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог 
закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског 
стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у 
даљем тексту: Наручилац) упућује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавкa услуга текућег одржавања објеката 

Редни број набавке: ЈН 01/2019 
 

I. На основу захтева за додатним појашњењима конкурсне документације од 20.03.2019. 
године и Појашњења конкурсне документације бр. 05/09-233/5а од 22.03.2019. године, 
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу додатних услова, под тачком 6, 
страна 8 од 155 конкурсне документације на следећи начин: 
 
Уместо претходно дефинисаног услова:  
 
6) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно: 
 
а) да је понуђач у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2018. године извршавао услуге текућег 
одржавања које су предмет набавке, на стамбено-пословним објектима чија укупна површина 
износи минимално 60.000 м2 по Наручиоцу или кориснику или инвеститору.  
 
Докази (достављају се уз понуду): 
 

 Списак извршених услуга (Образац бр. 15) и 
 Потврде издате и потписане од стране овлашћеног лица референтног 

наручиоца/корисника/инвеститора за објекте чија укупна површина износи 
минимално 60.000 м2  (Образац бр. 16) и 

 фотокопије Уговора о пружању услуга. 
 
Измењени услов сада гласи:  
 
6) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно: 
 
а) да је понуђач у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2018. године извршавао услуге текућег 
одржавања које су предмет набавке, на стамбено-пословним и нестамбеним објектима укупне 
површине минимално 60.000 м2.  
 
Докази (достављају се уз понуду): 
 

 Списак извршених услуга (Образац бр. 15) и 
 Потврде издате и потписане од стране овлашћеног лица референтног 

наручиоца/корисника/инвеститора (Образац бр. 16) и 
 фотокопије Уговора о пружању услуга. 

Понуђач може приложити потврду да је извршавао предметне услуге на једном 
објекту минималне површине 60.000м2 или више потврда, које у збиру износе 
минимално 60.000м2. 

 
 



II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 01.04.2019. године до 08.00 часова. 
 
III. Контакт особа: Адриана Бањанин, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, 
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документациje.  


