„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6
Број: 9/2017-96
Датум: 13.07.2075. године
Предмет: Измене и допуне број 1 конкурсне документације за jавну набавку мале
вредности услуга процене фер вредности некретнина "Железнице Србије" ад, јавна
набавка број 2/2017.

На страни 45 конкурсне документације гласи:
XII. ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
ПОТВРДА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ПРИМЕРЕНО ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пословни капацитет

Наручилац:___________________________________________________________
Седиште:_____________________________________________________________
Улицаи
број:____________________________________________________________
Телефон
:_______________________________________________________________
Матични
број:___________________________________________________________
ПИБ:_________________________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама, издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
_____________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
у претходне 3 (три) године (2014, 2015. и 2016. год.) Наручиоцу извршио набавку
услуге примерену предмету јавне набавке и да није било рекламација, у укупној
вредности од
________________________________________________________________________(уписати
фактурисани износ - бројкама и словима)

Потврда се издаје на захтев понуђача
_______________________________________________________________

ради учешћа у јавној набавци мале вредности, за доделу Уговора о јавној набавци
консултантских услуга из области финансија и књиговодства, број 3/2017, за потребе
„Железнице Србије“ ад и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
У

За Наручиоца:

Дана
М.П.
У прилогу доставити копије уговора или рачуна.

Мења се и гласи:
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XII.

ПОТВРДА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ

ПОТВРДА О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ ПРИМЕРЕНО ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пословни капацитет

Наручилац:___________________________________________________________
Седиште:_____________________________________________________________
Улицаи број:____________________________________________________
Телефон :______________________________________________________
Матични број:_____________________________________________
ПИБ:_________________________________________________________________
У складу члана 76. став 2. тачка 2.а. Закона о јавним набавкама, издаје
ПОТВРДУ
којом потврђује да је понуђач
_____________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
у претходне 3 (три) године (2014, 2015. и 2016. год.) Наручиоцу извршио набавку
услуге примерену предмету јавне набавке и да није било рекламација, у укупној
вредности од
(уписати фактурисани износ - бројкама и словима)

односно _______________________________________________________________________
(уписати вредност процењене непокретности)

Потврда се издаје на захтев понуђача
_______________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци мале вредности, за доделу Уговора о јавној набавци
jавну набавку мале вредности услуга процене фер вредности некретнина "Железнице
Србије" ад, јавна набавка број 2/2017..
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
У
За Наручиоца:
Дана
М.П.
У прилогу доставити копије уговора или рачуна.
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Председник комисије за јавну набавку

________________________
Марко Пантовић, дипл.маш.инг.
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