У складу са чланом 63.Ставом 1.Закона о јавним набавкама(„Сл.гласникРС“бр.124/012)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНМВ 04/2014-НАБАВКА УСЛУГЕ
ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-ВОЗИЛА
Доставља Вам
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У вези објашњења за јавну набавку број 04/2014 (поправка и одржавање опреме за
саобраћај-возила) које је затражио понуђач својим поднеском од 03.03.2014. године врше
се измене и допуне у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности број
04/2014 објављеној на Порталу јавних набавки дана 27.02.2014. године на страни 5/43
под тачком 6) и 8/43под тачком 6)
ИЗМЕНА БР.1
Мења се конкурсна документација у делу:
 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона, на страни
5/43, тачка 6, иста после измене гласи :Понуђач који учествује у поступку
предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 Уколико се радионица (сервис) налази на удаљености већој од 10 км
од седишта наручиоца (Мионица) понуђач сам сноси трошкове
транспорта возила од седишта наручиоца до своје радионице.
- Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76. Закона , на страни 8/43 у тачки
6 после измене гласи :Понуђач испуњава додатне услове дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) - Уколико се радионица (сервис) налази на удаљености већој
од 10 км од седишта наручиоца (Мионица) понуђач сам сноси
трошкове транспорта возила од седишта наручиоца до своје
радионице.
Понуђачи су дужни да своју понуду припреме на основу новог, измењеног обрасца:
Образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76. Закона
Уколико је не припреме на основу измењеног обрасца, иста ће бити одбијена као
неодговарајућа понуда.
Обавезно приложити измењене стране конкурсне документације које се налазе у
Прилогу.
Прилог: Измењена страна 5/43и 8/43.
04.03.2014.године
Мионица

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА
У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА
Конкурсна документација за предметну јавну набавку НЕ садржи техничку
документацију и планове.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА


УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе 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) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст.
2. Закона).
6) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- Уколико се радионица (сервис) налази на удаљености већој од
10 км од седишта наручиоца (Мионица) понуђач сам сноси трошкове
транспорта возила од седишта наручиоца до своје радионице.
2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга-одржавање и поправака опреме за сообраћајвозила, број 04/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине;
Понуђач испуњава додатне услове дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Уколико се радионица (сервис) налази на удаљености већој од 10 км
од седишта наручиоца (Мионица) понуђач сам сноси трошкове транспорта
возила од седишта наручиоца до своје радионице.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

