ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ

DRŽAVNI UNIVERZITET
U N O V O M PAZARU

Број: 2318/13
Датум: 18.07.2013. године
Предмет: Додатна објашњења конкурсне документације у поступку јавна набавке број
ЈНОП-09/13
На захтев потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију дајемо следећа
допунска објашњења:
Питање 1.
Код доказивање кадровског капацитета јасно нам је да треба доставити Изјаву о
кадровском капацитету. Уз изјаву поред Уговора о раду и М обрасца из фонда ПИО за
запослене, да ли треба доставити диплому или уверење о стручној оспособљености.
Одговор:
За доказивање довољног кадровског капацитета потребно је да понуђач достави следеће:
- изјаву о довољном кадровском капацитету,
- одговарајући образац фонда ПИО за запослене на неодређено време или Уговор о
делу за запослене на одређено време, у складу са изменом конкурсне документације
од 04.07.2013 године (странице 121/151 и 123/151) .
Напомињемо да смо одговорили на сваки захтев за додатним информацијама и
објашњењима, а све одговоре и измене конкурсне документације смо доставили свим
потенцијалним понуђачима који су конкурсну документацију преузели са Портала јавних
набавки.
Такође су ови одгoвори и измене објављени на Порталу јавних набавки и на веб сајту
наручиоца www.np.ac.rs .
Уједно Вас обавештавамо да смо дана 17.07.2013. године спровели све досадашње
парцијалне измене у комплетној конкурсној документацији, тако да се иста може преузети
у целости са Портала јавних набавки или на веб сајту наручиоца.
Овим путем Вас такође обавештавамо да смо продужили рок за подношење понуда (01.
август 2013. године до 1200 часова), као и почетак јавног отварања понуда (01. август 2013.
године у 1300 часова).
Напомена
1. Проследити свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију
2. Објавити на Порталу јавних набавки и веб страници наручиоца www.np.ac.rs
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