ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ ЈНМВ/1-2015/У
Предмет јавне набавке: Пружање услуге израде Плана превентивних мера и услуга
координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова на изградњи објекта
– Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу
Наручилац врши измену конкурсне документације у делу који се односи на:
1. Врсту и број поступка јавне набавке - тако што се уместо спровођења поступка
јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ/1-2015/У, спроводи отворени
поступак јавне набавке, број О/5-2015/У.
2. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, тако што:
Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ за правно Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
лице:
Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
Доказ за
одговарајућег регистра;
предузетнике:
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
2. да понуђач 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
Доказ за правно
лице:;

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
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3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
Доказ за
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
предузетнике и
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
за физичко
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
лице:
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно
лице:

Доказ за
предузетнике:

Доказ за
физичко лице:

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности;
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова;

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки.
4. 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;
Доказ за
правно лице:

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
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је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија
Доказ за
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
физичко лице:
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Доказ за
предузетнике:

да је измирио
управе локалне
локалних јавних
да је измирио
управе локалне
локалних јавних

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из конкурсне документације.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из конкурсне документације.
5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ за правно
лице:
Доказ
за
предузетнике:
Доказ
за
физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део
конкурсне документације (Образац 3 и Образац 3а).

Овај образац мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица
понуђача. Уколико га потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица подизвођача.
С тим у вези, Обрасци бр. 3 и бр. 3А постају непримењиви.
Сагласно наведеним изменама, Наручилац одређује нови рок:
- за достављање понуда 04.06.2015. године до 12 часова
- отварање понуда 04.06.2015. године у 12.30 часова
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Наручилац ће у року од два дана од дана извршене измене конкурсне документације
објавити пречишћен текст конкурсне документације на интернет страни Наручиоца и
на Порталу УЈН који садржи наведене измене.
Понуда мора да буде припремљена у складу са извршеном Изменом Конкурсне
документације, у супротном биће неприхватљива.
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