РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-39/2018-III
Дана: 09. јул 2018. године
П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/15 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следеће
ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
Израда Плана детаљне регулације зоне центра несеља Доњи Тоаврник
На страни 9/36 конкурсне документације у одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ, МЕЊА СЕ Кадровски капацитет и
начин доказивања, тако да сада гласи:
I

1.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним кадровским
капацитетом
односно
да
има
запослене
на
неодређено
или
одређено време или ангажоване за
обављање
привремених
и
повремених послова или ангажоване
по уговору о делу или о допунском
раду код понуђача или учесника у
заједничкој понуди, сагласно Закону
о раду следећа лица:

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
М обрасце (пријаве, промене, одјаве
осигурања или уговоре о обављању
привремених и повремених послова или
уговоре о делу или уговоре о допунском
раду, зависно од начина ангажовања.
- копије важећих лиценци Инжењерске
коморе Србије
- потврде Инжењерске коморе Србије
да су лица и носиоци личних лиценци и
чланови ИКС-а и да им одлуком Суда
- Дипломирани просторни планер са части издата лиценца није одузета
лиценцом ИКС 100;
- Дипломирани инжењер архитектуре НАПОМЕНА:
са лиценцом ИКС 200 – 2 извршиоца;
* Неоверене фотокопије
- Дипломирани инжењер пејзажне * У случају подношења заједничке
архитектуре са лиценцом ИКС 201;
понуде, чланови групе понуђача заједно
- Дипломирани инжењер саобраћаја са испуњавају задати услов о кадровском
лиценцом ИКС 202.
капацитету, те је потребно доставити
тражене доказе за чланове групе који
испуњавају тражене услове.
* Уговори о обављању привремених и
повремених послова, Уговори о делу и
Уговори о допунском раду не могу бити
са одложеним правним дејством,
односно извршиоци напред наведених

уговора морају бити ангажовани у време
подношења понуда (нпр. неће се
признати уговор у коме је наведено: „у
случају да понуђач закључи уговор са
наручиоцем,
лице
ће
извршити
услуге....“ или сличног описа) .

II
На страни 11/36 конкурсне документације у одељку III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ, иза последњег пасуса, ДОДАЈУ СЕ
речи:
„ВАЖНО!!!
Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова
из члана 75. - за тачке 1), 2), и 4), доказује се достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ - за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду
подноси група понуђача, Образац 9. (попуњен, потписан и оверен печатом)“.
III
ДОДАЈЕ СЕ Образац 9 – Образац изјаве о испуњавању обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке мале вредности, те сада конкурсна документација садржи укупно
37. страна. Образац 9 се налази у прилогу ове Измене конкурсне документације.
IV
Сагласно измени из става III ове измене конкурсне документације, Образац 9 се
додаје и у глави VII Упутствo понуђачима како да сачине понуду, у делу Обавезна садржина
понуде, као и у глави V Обрасци који чине саставни део понуде.
V
Ове Измене и допуне конкурсне документације чине саставни део конкурсне
документације.
VI
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама продужава се и рок за
подношење понуда, те је потребно објавити и обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
ДОСТАВИТИ:
-

На Портал јавних набавки
На веб-сајт Наручиоца
Комисија за јавну набавку

ПРИЛОЗИ: Образац 9 (Образац изјаве о испуњавању обавезних услова за учешће у
поступку јавне набавке мале врености)

(ОБРАЗАЦ 9)
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН
Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо
услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, број: 404-39/2018-III чији је предмет јавна набавка услуга – Израда Плана
детаљне регулације зоне центра насеља Доњи Товарник, и то:
a) за понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама;
b) за подизвођача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама;
c) за члана групе понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама;
( заокружити у зависности од облика наступања )

У складу са чланом 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама подразумева се
да понуђач/подизвођач/члан групе испуњава следеће услове и то:





да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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.

Датум: _________ 2018. године

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН.

