Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број: 34-05/2013-IV/09-ЈН
Дана, 03.09.2013. године
Врбас, ул. Маршала Тита број 89.

Број ЈНМВ: 34/2013

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник Р. Србије», број
124/2012), Комисија за јавну набавку добра – средства за хигијену за потребе Општинске
управе Врбас, доноси:
ОДЛУКУ 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:
На 11. Страни конкурсне документације у делу Обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке и упуства како се доказује испуњеност услова понуђача. Додаје се
могућност да Понуђач сходно одредби чл. 77 став 4 Закона о јавним набавкама
понуђач тражене обавезне услове од тачке 1) до 4) може доказивати достављањем
изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове и то да:
-

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-

му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања (слања) позива за подношење понуда;

-

је измирио доспеле порезе и дуге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када имам седиште на њеној територији;

-

је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

У прилог томе приложен је и образац којим поуђачи под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу испуњавају обавезне услове .

Образац 15.
ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОНУЂАЧ: _______________________

СЕДИШТЕ: ______________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да као понуђач испуњавам
следеће услове, односно да:
1) нисам осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) ми није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања (слања) позива за подношење понуда;
3) сам измирио доспеле порезе и дуге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када имам седиште на њеној територији;
4) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Напомена: Наручилац задржава право да након отварања понуда затражи од
понуђача да достави на увид фотокопију или оригинал документа који доказује
изјавом.
Датум:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П

Напомена: Доказе који нису претходно побројани, понуђач је у обавези да достави у
понуди.

На основу члана 63. Став 5 Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12), наручилац
продужава рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - средства
за хигијену за потребе Општинске управе Врбас (редни број ЈНМВ 34 – 2013).

Нови рок за подношење понуда је 13.09.2013. године, до 11:30 часова.
Отварање понуда обавиће се 13.09.2013. године у 12:00 часова

Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.

Председник Комисије
Жељко Кнежевић

