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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 17-04/2013-IV/09-ЈН
Дана, 30.05.2013. године
Врбас, ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈН: 17/2013

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број 124/2012),
Комисија за јавну набавку радова на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у
простор за особе са посебним потребама (МНРО) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала
Тита 126:
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Обавештавамо све понуђаче који су преузели конкурсну документацију са Портала јавних
набавки и интернет странице наручиоца, да се врши измена и допуна конкурсне документације на
следећи начин:
1. На 17. страни под тачком 5. Тражи се да је у предходне три године имао укупне приходе од
обављања делатности у висини од 50.000.000,00 динара. Доказ: Исказ о понуђачевим укупним
приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга, на које се уговор о јавној набавци
односи за предходне три године. У прилог томе достављамо Образац X, (орбазац у прилогу овог
документа) који је потребно попунити, потписати и печатом оверити.
2. Допуне конкурсне документације односе се и на обрасце XI и XII, достављене у прилогу 2 и 3
овог документа и представљају саставни део конкурсне документације
3. Под тачком 2 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. закона тражи се Извод
из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да правно лице и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
По основу постављеног питање од стране потенцијалног понуђача, дајемо следеће објашњење:
као доказ за правно лице довољне су потврде од Основног суда према месту седишта домаћег правног
лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица да није осуђиван на неко
од кривичних дела против привреде кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, као и потврда од Вишег суда у Београду - посебног одељења за кривична
дела организованог криминала да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
Као доказ за физичко лице тражи се извод из казнене евиденције - довољне су потврде од надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова према месту пребивалишта.
Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.
Председник Комисије
Жељко Кнежевић

Прилог бр.1
Образац бр X

ИСКАЗ О ПОНУЂАЧЕВИМ УКУПНИМ ПРИХОДИМА ОД ДОБАРА КОЈА СУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 17/2013
ЗА ПРЕТХОДНЕ ТРИ ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ

Приход за обрачунску годину 2010. ________________________________________

Приход за обрачунску годину 2011._________________________________________

Приход за обрачунску годину 2012._________________________________________

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у исказу тачни и
истинити

Датум:

_____________________

Назив и адреса понуђача
Место: _____________
Датум: _____________

Потпис овлашћеног лица понуђача:

М.П.

_________________________________

Прилог бр.2
Образац бр XI

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ИЗ ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ОБЛАСТИ
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 24/2012.)
изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у
поступку јавне набавке радова на реконструкција и промени намене постојећег пословног
простора у простор за особе са посебним потребама (МНРО) и изградња рампе за инвалидна
лица у улици Маршала Тита 126. подносимо уз поштовање обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе
понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П

Прилог бр.3
Образац бр XII
Назив и адреса понуђача
Место:______________
Датум: ______________

ИЗЈАВА О ИМАОЦУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 24/2012.)
изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у
поступку јавне набавке радова на реконструкција и промени намене постојећег пословног
простора у простор за особе са посебним потребама (МНРО) и изградња рампе за инвалидна
лица у улици Маршала Тита 126. подносимо уз гаранције да смо ималац права
интелектуалне својине.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач
за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан
групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П

