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ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку пружања услуга
дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе Пореске управе Регионалног
одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, вршимо измену конкурсне
документације за јавну набавку пружања услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације
за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са
припадајућим филијалама и експозитурама, настале због дактилографске грешке, и то на
следећи начин:
1. У садржају на страни 2 стоји „Референтна листа – обрасци 12 и 12а страна 46-46“
А треба да стоји „Изјава о кадровском капацитету обрасци 12 страна 45 и Изјава
о техничком капацитету образац 13 на страна 46“
2. На страни 13 брише се део текста:
„- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац референтне листе
члана групе – Образац бр. 12а, уколико члан групе који је носилац посла
самостално не испуњава тражени пословни капацитет“
3. На страни 30 у обрасцу бр. 6 брише тачка 5 која гласи:
„5
Пословни капацитет – референтна листа – образац 12
да – не“
ПРИЛОГ: 1) Измењене стране број 2, 13 и 30 конкурсне документације
Потребно је извршити замену приложених страна у конкурсниј документацији.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 24-Н
500-404-0101064/2013-Д5007/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 24-Н
500-404-0101064/2013-Д5007/2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку пружања услуга дезинфекције, дезинсекције и
дератизације за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш
са припадајућим филијалама и експозитурама.
ЈН 24-Н 500-404-0101064/2013-Д5007
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

I
II

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде – образац 1
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – образац 2
Изјава о ангажовању подизвођача – образац 2а
Општи подаци о подизвођачу – образац 3
Општи подаци о члану групе понуђача – образац 4
Изјава члана групе који подноси зајед.понуду – образац 5
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН понуђача
– образац 6
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН
подизвођача – образац 6а
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН понуђача
из групе – образац 6б
Модел уговора – образац 7
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни – образац 8
Образац трошкова припреме понуде – образац 9
Образац изјаве о независној понуди – образац 10
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона - /понуђача, подизвођача, понуђача из групе/
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III

IV
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VII

Изјава о кадровском капацитету обрасци 12
Изјава о техничком капацитету - образац 13
Менично овлашћење - образац 14
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Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне набавке, без обзира
на ангажовање и број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно
одизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
6. Саставни део заједничке понуде
Понуђач који подноси заједничку понуду дужан је да у понуди наведе да понуду
подноси као заједничку и да за сваког члана групе:
- у обрасцу понуде (образац бр.1), наведе пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра, адресу седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт,
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац Општи подаци о члану
групе понуђача – Образац бр. 4,
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац изјаве чланова групе који
подносе заједничку понуду – Образац бр. 5,
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац за оцену испуњености
услова члана из групе понуђача – Образац 6б,
- доставити доказе о испуњености услова из члана 75. тачка 1. до 4. ЗЈН, на начин
одређен чланом 77. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњавају и доказују заједно,
- попуњен, печатом оверен и потписан образац – Образац о поштовању обавеза
утврђених законом члана групе – Образац 11б,
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији
од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објаве
позива за подношење понуда.

4

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима РС или стране државе када има седиште на
њеној територији,
Доказ: Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и
доприносе и друге јавне дажбине и уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

да - не

Напомена:
За позиције од редног броја 1 до 4 заокружити ДА ако је достављен тражени документ,
а у случају да није достављен заокружити НЕ.

М.П.
___________________________
(потпис овлашћеног лица)

_____________________________
(читко навести име и презиме)
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