Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-56
Дана: 20.10.2017. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку радови – Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“ доноси

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 56/2017- Адаптација првог спрата и фасаде
радионице и продајног простора „Аутокућа“

ИЗМЕНА бр.1
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

На страни 31 од 102
Уместо :
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.

Мења се и гласи:


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова
под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а додатни услови се доказују и достављањем свих докумената наведених на
страни 32-35 конкурсне документације као и другим деловима конкурсне документације где је
то наведено.

ИЗМЕНА бр.2

На страни 98 и 99 од 102
Уместо:
IX ОБРАЗЦИ ЗA ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача

ПОТВРДА

Општина/предузеће ___________________________________ из ____________
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке Града Кикинда број 56/2017 и у
друге сврхе се не може користити.
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало и окончало следеће радове (непотребно
прецртати) :
 Грађевинске, машинске и електро радове на пословно-производним објектима:
1)_________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
2)_________________________________________у току_______________год. у
износу од________________________ динара
3) _________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте вршили
неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложите уз
своју понуду.

Дана ______________

М.П.
Потпис одговорног лица
_____________________

IХ.2. Образац - референц листа понуђача - Списак изведених истих или сличних радова (за последње
године које претходе објављивању позива 2014. 2015 и 2016 за јавну набавку број 404-57/2017IV-02
Ред
бр

НАРУЧИЛАЦ
Инвеститор

ОБЈЕКАТ –
врста радова

Вредност
изведених
радова са
ПДВ-ом

Година
када су
радови
изведени

Одговорн
и
извођач
радова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку Грађевинске, машинске и електро
радове на пословно-производним објектима истих или сличних предметној јавној набавци тј. Из
образаца IХ.1. Образац за доказивање референци понуђача
По потреби образац се може копирати.

Место и датум:

Мења се и гласи :

М.П.

Подносилац понуде

IX ОБРАЗЦИ ЗA ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача

ПОТВРДА

Општина/предузеће ___________________________________ из ____________
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке Града Кикинда број 56/2017 и у
друге сврхе се не може користити.
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало и окончало исте или истоврсне радове које
чине предмет ове набавке:
1)_________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
2)_________________________________________у току_______________год. у
износу од________________________ динара
3) _________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте вршили
неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложите уз
своју понуду.

Дана ______________

М.П.
Потпис одговорног лица
_____________________

IХ.2. Образац - референц листа понуђача - Списак изведених истих или истоврсних радова (за
последње године које претходе објављивању позива 2014. 2015 и 2016 за јавну набавку број
56/2017
Ред
Вредност
Година
Одговорн
бр
НАРУЧИЛАЦ
ОБЈЕКАТ –
изведених када су
и
Инвеститор
врста радова
радова са
радови
извођач
ПДВ-ом
изведени радова
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку истих или истоврсних радова које чине
предмет јавне набавке тј. Из образаца IХ.1. Образац за доказивање референци понуђача
По потреби образац се може копирати.

Место и датум:

ИЗМЕНА бр.3

М.П.

Подносилац понуде

На страни 102 од 102
Уместо:

ПРИЛОГ:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију Аутокућа (Зоппас Индустриес Серб) на Зрењанинском путу бб, у Кикинди,
на катастарској парцели 10735/1, катастарска општина Кикинда, на којој ће се изводити радови на адаптацији
система централног грејања гасним блок генератором и стекли увид и све информације које су неопходне за
припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.

Датум обиласка:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА:
________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:
________________________

Мења се и гласи :

ПРИЛОГ:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију Аутокућа (Зоппас Индустриес Серб) на Зрењанинском путу бб, у Кикинди,
на катастарској парцели 10735/1, катастарска општина Кикинда, на којој ће се изводити радови на адаптацији
првог спрата и фасаде радионице и продајног простора и стекли увид и све информације које су неопходне за
припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.

Датум обиласка:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА:
________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:
________________________

ИЗМЕНА бр.4

На страни 75 од 102
Уместо:
(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке радови на
АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“ ЈН 56/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН);

Мења се и гласи :

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке радови на
АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“ ЈН 56/2017,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН);

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)
М.П.

Све остале одредбе конкурсне документације остају исте.

Комисија за јавну набавку

