Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНА АПАТИН
Број: 404-25/2020-II
Датум: 11.3.2020.
Апатин

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо Прву измену и
допуну конкурсне документације у поступку
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 8/2020 – ИСПОРУКА И МОНТАЖА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
Аутобуско стајалиште Апатин 1
Аутобуско стајалиште Апатин 2
Аутобуско стајалиште Апатин 3
Аутобуско стајалиште Kупусина
Конкурсна документација се мења на следећи начин:
На страни 11. конкурсне документације у оквиру ДОДАТНИХ УСЛОВА т. 2. која гласи:
2) да располаже неопходаним пословним капацитетом – под неопходним пословним
капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има
а) да понуђач у периоду од 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки закључио уговоре за набавку и монтажу минимум 4 соларна
аутобуска стајалишта, опремљена са видео надзором, системом за производњу
електричне енергије од сунца, пуњењем мобилних телефона, WI-FI опремом.. у складу
са захтевом за реконструкцију постојећих аутобуских стајалишта, од стране
локалних самоуправа или јавних предузећа.
Доказ:
Потврда за референцу, ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (Образац 11), фотокопију Уговора,
фотокопија окончане ситуције.
Мења се, па гласи:
2) да располаже неопходаним пословним капацитетом – под неопходним пословним
капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има
а) да понуђач у периоду од 24 месеца пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки закључио уговоре за набавку и монтажу минимум 4 соларна
аутобуска стајалишта, опремљена са видео надзором, системом за производњу
електричне енергије од сунца, пуњењем мобилних телефона, WI-FI опремом у складу
са захтевом за реконструкцију постојећих аутобуских стајалишта, од стране локалних
самоуправа или јавних предузећа.
Доказ:
Потврда за референцу, ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (Образац 11), фотокопију Уговора,
фотокопија окончане ситуције.

На страни 26. образац изјаве бр. 3. који гласи:
Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
Под пуном кривичном и материјалном ИСПОРУКА И МОНТАЖА АУТОБУСКИХ

СТАЈАЛИШТА
и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), 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 и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе у којој има седиште;
да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под
неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се
да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних



да располаже неопходаним пословним капацитетом – под неопходним пословним
капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има
да понуђач у периоду од 12 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки закључио један уговор за изградњу минимум 4 соларна
аутобуска стајалишта, опремљна са видео надзорм, системом за производњу
електричне енергије од сунца, пуњењем мобилних телефона, WI-FI опремом.. у складу
са захтевом за реконструкцију постојећих аутобуских стајалишта, од стране
локалних самоуправа или јавних предузећа.



да располаже неопходаним кадровским капацитетом – под неопходним
кадровским капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има
да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да располаже са
најмање 6 запослених или уговором ангажованих лица следеће струке: 4 електричара
који поседујеу уверење за рад на висини, 2 инжењера са лиценцама број:
450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација
453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација

Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за горе наведене обавезне и додатне
услове поднети одговарајуће доказе неведене у делу 5. конкурсне документације.
Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и исте
документовати на одговарајући начин.
Место: ___________
Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица
_____________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени
образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе
понуђач

Мења се, па гласи:
Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
Под пуном кривичном и материјалном ИСПОРУКА И МОНТАЖА АУТОБУСКИХ
СТАЈАЛИШТА
и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), 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 и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе у којој има седиште;
да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под
неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се
да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних



да располаже неопходаним пословним капацитетом – под неопходним пословним
капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива има
да понуђач у периоду од 24 месеца пре објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки закључио један уговор за изградњу минимум 4 соларна
аутобуска стајалишта, опремљна са видео надзорм, системом за производњу
електричне енергије од сунца, пуњењем мобилних телефона, WI-FI опремом.. у складу
са захтевом за реконструкцију постојећих аутобуских стајалишта, од стране локалних
самоуправа или јавних предузећа.



да располаже неопходаним кадровским капацитетом – под неопходним
кадровским капацитетом сматра се да понуђач пре објављивања јавног позива
има
да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да располаже са најмање 6
запослених или уговором ангажованих лица следеће струке: 4 електричара који
поседујеу уверење за рад на висини, 2 инжењера са лиценцама број:
450 – Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација
453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација

Потврђујемо да ћемо, на захтев наручиоца, за горе наведене обавезне и додатне
услове поднети одговарајуће доказе неведене у делу 5. конкурсне документације.
Обавезујемо се да ћемо без одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и исте
документовати на одговарајући начин.
Место: ___________
Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица
_____________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђач

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације. Наручилац ће измењену
Конкурсну документацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 8/2020

