Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-52/2017
Број: ЈН К 03/17
Дана: 13.03.2017.
Суботица,
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ОСТАЛИМ
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ

Дана 28.02.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, 01.03.2017.
године I Измена конкурсне документације, за јавну набавку број ЈН К 03/17, у којој Наручилац
врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 03/17 у поглављу VIII СПИСАК
ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
Брише се на страни 47/48 тачка 5.

Нови Образац VIII СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА се налази у прилогу ове Измене
конкурсне документације.

II
У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

VIII СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

Понуђач:____________________________________из__________________________

у

поступку

доделе уговора о јавној набавци услуга одржавања јавних зелених површина у осталим насељеним
местима на територији Града Суботице, број ЈН К 03/17, доставља следеће доказе:

Ред.
број

1.

2.

Услов из члана 75. и 76. ЗЈН

Докази из члана 75. и 76. ЗЈН

да је регистрован код надлежног органа, Правна лица: Извод из регистра
односно уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН).
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег
регистра.
да понуђач и његов законски заступник Правна лица:
није осуђиван за неко од кривичних 1)Извод из казнене евиденције,
дела као члан организоване криминалне односно уверење основног суда,
групе, да није осууђиван за кривична односно уверење надлежног суда и
дела против привреде, кривична дела надлежне ПУ МУП,
против животне средине, кривично дело
2) Извод из казнене евиденције
примања и давања мита, кривично дело
Посебног одељења за организовани
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН).
криминал Вишег суда у Београду и
3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а,

Достављен
доказ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

1)
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија да је измирио ДА
доспеле порезе и доприносе, и
2) Уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних ДА
прихода,
или
3) потврда надлежног органа да се
понуђач
малази
у
поступку
ДА
приватизације

НЕ

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а
да је измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).
3.

4.

Наведене обавезне доказе из члана 75.
тачка 1), 2) и 4) ЗЈН може да замени
потврда Агенције за привредне регистре Потврда агенције за привредне
регистре
Републике Србије

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

5.

Неопходан пословни капацитет:
- Да је понуђач од 2013. године до дана
објављивања позива за подношење
понудна одржавању јавних зелених
површина у вредности мин. 7.000.000,00
динara без ПДВ-a.

1. Референтна листа са потврдама о
извршеним услугама овереним од
стране наручиоца (потврда обавезно
треба да садржи: назив, седиште,
матични број наручиоца, назив
извршених услуга, број и датум
закљученог уговора на који се услуге
односе, вредност изведених услуга без
ПДВ, датум завршетка услуга и потпис
овлашћеног лица и печат наручиоца) и
2. Фотокопије уговора о извршеним
услугама одржавања јавних зелених
површина

Неопходан технички капацитет:
Да располаже са минимално следећом
опремом:

6.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

За 1.-2. :

- извод из читача саобраћајне дозволе
за моторна возила и уговор о закупу,
1. Један (1) камион врсте N1( лако најму односно лизингу, уколико
теретно возило чија највећа дозвољена возила нису у власништву понуђача и
маса не прелази 3.5 t) или N2 ( средње - фотокопија полисе осигурања
теретно возило које има највећу
дозвољену масу преко 3.5 t, али која не За 3.-5.:
прелази 12 t) за превоз отпадa и лишћа
- извод из књиговодствене картице или
на градску депонију,
фотокопија књиговодствене картице,
2. Један (1) комбиновани трактор мин. потписане и печатиране од стране
лица
или
извод
20 ks са прикључном машином – одговорног
инвентарске (пописне) листе са
косилицом,
стањем на дан 31.12.2016. године са
3. Четри (4) моторна тримера мин. 2,9
потписима чланова комисије, тражена
ks,
опрема да се обележи маркером
4. Два (2) моторна тримера мин. 2,2 ks и
5. Једна (1) моторна тестера снаге мин
2,3 kW

7.

Неопходан кадровски капацитет:
да има у радном односу или ангажоване
другим уговором у складу са Законом о
раду минимално 10 лица sa минимум II
степеном стручне спреме - основна
школа.

1. фотокопије М/МА обрасца као доказ
о радном статусу за раднике који су
запослени
код
понуђача
или ДА
фотокопије
уговора
о
радном
ангажовању за раднике ангажоване у
складу са Законом о раду (за 10 лица)

НЕ

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
8.

Образац 1 - Образац понуде

ДА

НЕ

9.

Образац 2 - Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку

ДА

НЕ

10.

Образац
3 - Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку

ДА

НЕ

11.

Образац 4 – Трошкови припреме понуде (није обавезан)

ДА

НЕ

12.

Образац 5 – Изјава о независној понуди

ДА

НЕ

13.

Образац 6 – Референт листа

ДА

НЕ

14.

Образац 7 - Потврда о раније извршеним услугама

ДА

НЕ

15.

Образац 8 - Изјава

ДА

НЕ

16.

Модел уговора

ДА

НЕ

17.

Меницу за озбиљност понуде уз картон депонованих потписа и менично
овлашћење

ДА

НЕ

18.

Спецификација услуге (попуњена, потписана и оверена)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

19.
20.

Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси
група понуђача)
Списак приложених доказа (није обавезан)

Датум
_________________________

МП

Овлашћено лице понуђача
_______________________________

