
Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број:   33/8
Датум: 07.09.2017.године

Комисија за јавну набавку услуга- Услуга израде пројектне докумнтације по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
, образована решењем бр.33/2 од 04.09.2017.године ЈНМВ33/2017.

                Бор, 07.09.2017.године

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуга- Услуга израде пројектне докумнтације по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
, ЈНМВ 33/2017.
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.33/2 од 04.09.2017.године, у року
предвиђеном  за  достављање  понуда,  у  складу  са  чланом  32.Закона  о  јавним
набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за
достављање понуда у поступку јавне услуга - Услуга израде пројектне докумнтације
по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
,  ЈНМВ 33/2017,  свим  заинтересованим  лицима  која  су  преузела  конкурсну
документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то: 
-  Образац   врста,  техничке  карактеристике  (спецификације)  опис  услуга,   рок
извршења



ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

Број јавне набавке: 33/2017
Назив понуђача:_________________________________________

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу

И З Ј А В Љ У Ј Е  М

-  да  понуђач_______________________________има  минимално  2 усвојена локална
плана управљања отпадом, минимум 2 катастра отпада, минимун 2 радна плана постројења
за управљање комуналним отпадом, минимум 2 плана или програма прилагођавања рада
постојећег  постројења  законским  обавезама   из  области  заштите  животне  средине,
минимално  1  пројекат  затварања,  санације  и  рекултивације  несанираних   депонија
(сметлишта),  минимално  1  студија  процене  утицаја  или стратешке  процене  утицаја  на
животну средину из области управљања комуналним отпадом које је  као додатне услове
дефинисао и поставио наручилац за предметну јавну набавку;

Место:
Датум:

М.П. Потпис овлашћеног лица:
                               _____________________


