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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292 082
Факс: +381 11 3292 143
ЖАТ: 420
e-mail: nabavka@infrazs.rs
Број: 23/2016-1552
Датум: 26.08.2016.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и Упутства за сачињавање понуде, за јавну набавку мале вредности добара -сигналне
сијалице, набавка бр. 35/2016, издају се
Измене и допуне бр. 2
I У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова ; одељак 2 – Упутство како се доказује
испуњеност услова - Испуњеност додатних услова под тачком 1) Да понуђач располаже
неопходним финансијским капацитетом (на стр.8), ниже наведени текст:
„Наведени услов доказује се достављањем Биланса стања и биланса успеха са мишљењем
овлашћеног ревизора за претходне 3 године (2013, 2014. и 2015).
Уколико понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији
дужан је да достави одговарајући акт-одлуку или изјаву у складу са законским прописима,
или извод из АПР-a“...
Мења се и гласи:
Наведени услов доказује се достављањем Изјаве понуђача да испуњава финансијски
капацитет захтеван конкурсном документацијом, (Образац бр. XIIa –у прилогу измена и
допуна)
II У поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду ; обавезна садржина понуде
(на стр.13) под тачком 10 ниже наведени текст:
„Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне 3 године
(2013, 2014. и 2015)“
Мења се и гласи:
Изјавa понуђача да испуњава финансијски капацитет захтеван конкурсном
документацијом, (Образац бр. XIIa)
III

Образац А (стр. 22) мења се тачка 13- у прилогу нов Образац А

IV

У поглављу II Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуде за јавну
набавку мале вредности, одељак 5. - Рок, начин и место подношења понуде,
мења се рок за подношење понуда .
Нови рок за подношење понуда је 23.09.2016. године до 12,00 часова.
У поглављу II Подаци о предмету јавне набавке и позив за подношење понуде за јавну
набавку мале вредности, одељак 7. - Време и место отварања понуда, мења се датум
отварања понуда.
Нов датум отварања понуда је 23.09.2016. године са почетком у 13,00 часова.

Остали део конкурсне документације за предметну јавну набавку остаје непромењен.

Образац А
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Р.бр
1

Документација

Заокружити

Образац А – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност услова

да
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да
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не

да
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4

Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјава под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да подизвођач
испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама
VI Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде

5

VII Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора

да

не

6

VIII Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
IX Попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови припремања
понуде ( достављање овог обрасца није обавезно)
X Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о независној
понуди
XI/1 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о обавезама
понуђача да му није изречена мера забране обављања делатности
XI/2 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава да је поштовао
обавезе заштите на раду
XII Потврда железничке управе чланице UIC да су сигналне сијалице
које су предмет понуде уграђиване и да функционишу без примедби
XIIa Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјава о испуњавању
финансијског капацитета
Бланко сопствена меница за озбиљност понуде, са меничним
овлашћењем, потврдом банке и депо картоном (за домаће понуђаче)
односно банкарска гаранција за озбиљност понуде или депозит (за
стране понуђаче)
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У ___________________________

За понуђача:
М.П.

Дана________________________



___________________________

Упутства за попуњавање налазе се на самим обрасцима.
Образац попунити, заокруживањем понуђених одговора „да“ или „не“, у смислу
присутности тражене документације у понуди, којом се доказује испуњеност услова,
навођењем датума, потписати и оверити, у свему у складу са Упутство

XIIa ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ФИНАНСИЈСКОМ КАПАЦИТЕТУ
За јавну набавку добара- сигналне сијалице, број јавне набавке 35/2016

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо
финансијски капацитет дефинисан овом конкурсном документацијом и да смо за претходне три
обрачунске године (2013, 2014, 2015) остварили укупан приход у збирном износу за тај период од
најмање ___________________ РСД (уписати износ - минималан финансијски капацитет дат је у
одељку IV конкурсне документације
Изјава се односи на поступак јавне набавке мале вредности сигналних сијалица, а у смислу члана
76 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У

За понуђача:

дана
М.П.

