Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-440/2017
Дана: 14.09.2017. г
С уботица,
Трг слободе бр. 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
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН К 48/17
Наручилац је дана 06.09.2017. године објавио на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца позив за подношење понуде и Конкурсну документацију у поступку јавне
набавке за набавку радова број ЈН К 48/17, у којој Конкурсној документацији Наручилац врши
измене на следећи начин:
I
У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНE NАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, код
ДОДАТНИХ УСЛОВА у тачци 1.1. Да Понуђач располаже неопходним пословним
капацитететом (страна 6/45) под насловом Докази иза речи: „Образац“ број: „8“ замењује се
бројем: „7“, те сада тачка 1.1.1) гласи:
„1.1.1) Референтна листа (Образац 7)“
II
Мења се тачка 5.
(страна 31/45) и гласи:

5.

ОБРАСЦА – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА тачка 5.

Понуђач
располаже
неопходним
пословним
капацитетом за најмање 5
послова у складу са условима
из конкурсне документације
Понуђач поседује стандард
ISO 9001,

1. Фотокопије рачуна или окончаних
ситуација

2. Фотокоија стандарда ISO 9001

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Позивају се понуђачи да приликом подношења понуде попуне и приложе Образац бр.
12, из ове Измене конкурсне документације.
III
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

ЈН К 48/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 12

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци радова – на спољном уређењу објекта МЗ Палић,
редни број ЈН К 48/17, доставља следеће доказе:

Редбр
ој
1.

Услов из члана 75. ЗЈН

Докази из члана75. и 76. ЗЈН

да је регистрован код надлежног органа, Извод из Агенције за привредне
односно уписан у одговарајући регистар
регистре односно извода из регистра
надлежног привредног суда
да понуђач и његов законски заступник
За правна лица:
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, 1)Извод из казнене евиденције,
да није осууђиван за кривична дела односно уверење основног суда,
против привреде, кривична дела против односно уверење надлежног суда и
животне средине, кривично дело примања надлежне ПУ МУП и
и давања мита, кривично дело преваре
2) Извод из казнене евиденције
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ Посебног одељења за организовани
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ криминал Вишег суда у Београду и
ОТВАРАЊА ПОНУДА
3) Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а,

Приложен
доказ
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

за Предузетнике:
4) Потврда прекршајног суда да му
није изречене мера забране обављања
делатаности, или

2.

5) Потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није
регистровано,
да
му
је
као
привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Доказ за Физичка лица:
6) Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања
одређених послова.

3.

да је измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији

1) Уверење Министарства финансија –
пореске управе о плаћеном порезу,
доприносу
и
другим
јавним
дажбинама, и

4.

5.

ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ 2) Уверење Службе за утврђивање и
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ наплату локалних прихода градске,
ОТВАРАЊА ПОНУДА
односно општинске управе

ДА

НЕ

Понуђач је регистрован
понуђача код АПР

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

у

регистру Извод из АПР или изјава

Понуђач
располаже
неопходним
пословним капацитетом за најмање 5
послова у складу са условима из 1. Фотокопије рачуна или окончаних
конкурсне документације
ситуација
Понуђач поседује стандард ISO 9001,

Да
Понуђач располаже
довољним
кадровксим капацитетом у складу са
условима из конкурсне документације
(укупно 5 лица)
6.

2. Фотокопија стандарда ISO 9001

1.
Фотокопија
М образаца
Фонда ПИО – пријава на осигурање –
за лица у радном односу код Понуђача
Фотокопија
уговора
о
радном
ангажовању у складу са Законом о
раду

3. Фотокопија лиценце и Потврда о ДА
важењу лиценци: 410 и 411

7.

9.
10.
11.

Понуђач располаже довољним техничким 1. За возило - фотокопија очитане
капацитетом, у складу са условима из саобраћајне дозволе са фотокопијом
конкурсне документације
полисе осигурања,
2. За возила која су у закупу или
лизингу – фотокопија уговора о
закупу или лизингу

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
Образац бр. 1 - Образац понуде
Образац бр. 2 - Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није
обавезно)
Образац бр. 3 – Изјава о независној понуди

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

14.

Образац бр. 4 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН
Образац бр. 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН за
подизвођача
Образац бр. 6 – Изјава понуђача о посети локације

ДА

НЕ

15.

Образац бр. 7 – Референтна листа

ДА

НЕ

16.

Образац бр. 8 – Техничка опремљеност

ДА

НЕ

17.

Образац бр. 9 – Кадровски капацитет
Образац бр. 11 – Евиденција приложених доказа (Достављање овог обрасца
није обавезно)
Модел уговора

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

12.
13.

18.
19.

20.
21.

Предмер радова
Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси група
понуђача

Датум и место

Понуђач
М.П.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

