
Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица

Градска управа

Број: IV-404-636/2017

Број ЈНМВ К 52/17

Дана: 22.12.2017. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник

Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

ЗА НАБАВКУ - УСЛУГА 

СТРУЧНЕ  УСЛУГЕ ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ – ЗАШТИТНИ ПОЈАС ЛУДАШКОГ

ЈЕЗЕРА

Дана  15.12.2017.  године  је  објављен  на  Портал  јавних  набавки  и  интернет  страници

наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне

набавке  мале  вредности,  а  дана  20.12.2017.  године  Измена  конкурсне  документације  јавне

набавке мале вредности за набавку услуга – Стручне услуге  за процену  вредности – заштитни

појас Лудашког језера, број ЈНМВ К 52/17, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне

набавке, врши другу измену на следећи начин:

I

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  52/17  на  страни  25/34  у  VII

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  13.  РОК  ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Рок за подношење понуда је 03.01.2018. године до 11,00 часова.

Понуда  која  је  поднета  по  протеку  наведеног  рока,  сматраће  се  неблаговременом  и

Наручилац  ће  такву  понуду  вратити  понуђачу  неотворену,  са  назнаком  да  је  поднета

неблаговремено. Благовременим ће  се  сматрати све понуде које  стигну на адресу  наручиоца

најкасније до 03.01.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.“
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II 

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  52/17  на  страни  26/34  у  VII

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ у  тачци  14.   ОТВАРАЊЕ

ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Јавно отварање понуда ће се обавити 03.01.2018. године у 13,00 часова, у просторијама

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 211-2.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Пре  почетка  отварања  понуда  представници  понуђача,  који  активно  желе  учествовати

отварању  понуда  дужна  су  да  предају  Комисији  за  јавне  набавке  овлашћење  за  заступање

понуђача.

Записник  о  поступку  отварања  понуда  потписују  сви  чланови  Комисије  и  овлашћени

представници понуђача.”

III

 КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 52/17 на страни 6/34  у III УСЛОВИ

ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛАНА  75. и  76.  ЗАКОНА  О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ

УСЛОВА,  

у тачци 1.3. брише се на крају текст у загради:

„(сходно члану 12. Закона о проценитељима вредности непокретности – Сл.гласник 108/2016)“

и сада тачка 1.3. гласи:

„1.3. Понуђач мора да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности, који је

важећи на дан отварања понуда“           

IV

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 52/17 на страни 8/34  у III УСЛОВИ

ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛАНА  75. и  76.  ЗАКОНА  О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ

УСЛОВА,  

у тачци 2.2.2. брише се на крају текст у загради: 

„(сходно члану 12. Закона о проценитељима вредности непокретности – Сл.гласник 108/2016)“

и сада тачка 2.2.2. гласи:

„2.2.2. Понуђач мора да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности, који

је важећи на дан отварања понуда“
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V

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  52/17  на  страни  33/34  у  VIII

ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА, 

у тачци 7.. брише се на крају текст у загради:

„(сходно члану 12. Закона о проценитељима вредности непокретности – Сл.гласник 108/2016)“

и сада тачка 7. гласи:

7.

Понуђач  мора  да  има  закључен

уговор о осигурању од професио-

налне  одговорности,  који  је

важећи на дан отварања понуда 

Доказује  се   доставом  копија

уговора  о  осигурању  од  профе-

сионалне одговорности
ДА НЕ

Нови образац VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА сада гласи
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VIII ОБРАЗАЦ – СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

Понуђач:_________________________________________ из _______________________

у поступку доделе уговора о јавној набавци мале вредности услуга – Стручне услуге за процену

вредности – заштитни појас Лудашког језера , број ЈНМВ К 52/17, доставља следеће доказе:

Редб

рој
Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана 75. ЗЈН

Испуњеност

услова

1.

да је  регистрован код  надлежног

органа,  односно  уписан  у

одговарајући регистар

Образац 1., попуњен, потписан и

оверен

Образац 2., попуњен, потписан и

оверен (ако има Подизвођача)

ДА

ДА

НЕ

НЕ

2.

да  понуђач  и  његов  законски

заступник  није  осуђиван  за  неко

од  кривичних  дела  као  члан

организоване  криминалне  групе,

да  није  осууђиван  за  кривична

дела  против  привреде,  кривична

дела  против  животне  средине,

кривично дело примања и давања

мита, кривично дело преваре

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

4.

да је поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о

заштити на раду,  запошљавању и

условима рада,  заштити животне

средине,  као и  да  нема забрану

обављања делатности која је на

снази у време подношења понуде

(чл. 75. ст. 2. Закона).

5.

Да има важећу дозволу надлежног

органа  за  обављање  делатности

која  је  предмет  јавне  набавке  у

виду Решења о упису у Регистар

правних  лица  за  обављање

послова  вештачења  и  Решења  о

именовању за судског вештаака –

ужа  специјалност  процена

Докази:

За правна лица: 

Фотокопија  решења  о  упису  у

Регистар  правних  лица  за

обављање  послова  вешта-

чења и

ДА

ДА

НЕ

НЕ
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некретнина(за  правна  лица)  или

да поседује Решење о именовању

за  судског  вештака  из  области

грађевинарства  –  ужа

специјалност процена некретнина

(за  физичка  лица) (чл.  75.  ст 1.
тачка 5.  Закона) (обавезно

доставити доказ)

Фотокопија  Решења  о

именовању  за  судског

вештака – ужа специјалност

процена некретнина.

За физичка лица:

- Фотокопија Решења о именовању

за  судског  вештака  –  ужа

специјалност процена некретнина ДА НЕ

6.

Да понуђач располаже неопхо-

дним пословним капацитетом.

 Да је понуђач у периоду од 01.01.

2015.  до  дана  објављивања

позива  за  подношење  понуда

извршио  најмање  10  процена  за

грађевинско земљиште и објекта

Доказује  се  доставом  фотокопија

уговора о извршењу процена или

издатим коначним рачунима
ДА НЕ

7.

Понуђач  мора  да  има  закључен

уговор о осигурању од професио-

налне  одговорности,  који  је

важећи на дан отварања понуда 

Доказује  се   доставом  копија

уговора  о  осигурању  од  профе-

сионалне одговорности

ДА НЕ

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:

8. Образац 3 – Образац понуде ДА НЕ

9.
Образац 4 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца

није обавезно)
ДА НЕ

10. Образац 5 – Изјава о независној понуди ДА НЕ

11. Образац 6 – Листа урађених процена ДА НЕ

12. Модел уговора ДА НЕ

13.
Споразум чланова групе понуђача – уколико понуду подноси група

понуђача.
ДА НЕ

14.
Списак  приложених  доказа  (Достављање  овог  обрасца  није

обавезно),
ДА НЕ

       

           Датум                                                 МП                               Овлашћено лице понуђача

__________________                                                                        _____________________
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VI

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈНМВ
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