
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 3118-ЈНМВ-Д-23/2015
Датум: 23.10.2015. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12,
14/2015  и  68/2015)  Комисија  за  јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности  добра –  расадни материјал,  редни број  јавне набавке мале вредности
ЈНМВ-Д-23/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави
на Порталу јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке мале вредности добра – расадни материјал, редни
број јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Д-23/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

– страна под редним бројем 7/31 и 31/31 предметне конкурсне документације
престаје да важи и замењује се страном 7/31 и 31/31 - по изменама конкурсне
документације.

С тим у  вези,  објављујемо нову страну која  носи  ознаку 7/31 и  31/31 -  по
изменама конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални
понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно
је  да  овом  изменом  објављену  стране  7/31 и  31/31 -  по  изменама  конкурсне
документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца
и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације – редни
број страна конкурсне документације 7/31 и 31/31.

На основу горе изнетог,  а  у  складу са  чланом 63.  став 5.  Закона о  јавним
набавкама  наручилац  ће  одмах  након  објављивања  измене  конкурсне
документације, објавити и обавештење о продужењу рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеним изменама.  

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
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7/31 – по изменама конкурсне документације

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

УСЛОВА

1. 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:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 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);

 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);

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5  Закона) 

За обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебна
дозвола надлежног органа.

 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.

2. Нису предвиђени додатни услови у предметној јавној набавци.
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31/31 – по изменама конкурсне документације

XI ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У  вези  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама,  као  понуђач
______________________________   [навести назив понуђача] дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Да  сам  при  састављању  Понуде  бр.  __________________ у  поступку  јавне
набавке  мале  вредности добара –  расадни  материјал,  ЈНМВ-Д-23/2015,
поштовао  је  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и  условима  рада  и  заштити  животне  средине,  као  и  да  немам
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

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