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ПРЕДМЕТ: II Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУЈНР-03/20 - Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши измену и допуну конкурсне
документације јавне набавке радова број ДУ-ЈНР-03/20 – Молерски радови на кречењу
и фарбању ученичких домова.
Измена се односи на следеће:
На страни 5 конкурсне документације у табели 4.2. у тачки 2. Пословни
капацитет, врши се измена која гласи: „Да је у периоду 2019. и 2020.године до
објављивања
јавног
позива
на
Порталу
јавних
набавки
наручиоцима/инвеститорима извршио најмање 2 (два) различита посла на
молерским, фарбарским радовима, радовима на кречењу, гипсаним или
бојадерским радовима, од којих 1 (један) извршени посао у висини од најмање
5.000.000,00 динара без пдв-а“.
У прилогу ове измене даје се коригована страна 5 конкурсне документације
на којој је извршена наведена измена.
Услед наведене измене конкурсне документације, сходно одредбама члана 63.
Закона о јавним набавкама, не мења се раније утврђени рок за подношење и
отварање понуда.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-03/20

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Р.
УСЛОВИ
бр.

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

1.Да понуђач располаже
неопходним ФИНАНСИЈСКИМ 1.Доказује се:
и то:
1.

- Да рачун понуђача није био у
блокади ни један дан у периоду
од
6
месеци
пре
дана
објављивања
Позива
за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки;

-Понуђачи
нису
у
обавези
да
достављају доказ за испуњеност
овог услова, јер је овај податак јавно
доступан на интернет страници
НБС.

Напомена:Овај додатни услов мора самостално да испуни понуђач у случају самосталне
понуде или понуде са подизвођачима, а у случају заједничке понуде групе понуђача наведени
услов може да испуни било који од чланова групе понуђача или група понуђача заједно.

2. Да понуђач располаже
неопходним
ПОСЛОВНИМ 2.Доказује се:
капацитетом и то:

2.1. Изјавом-референц листом понуђача
на
Обрасцу
6.8.
из
конкурсне
документације
са
наведеним
извршеним
пословима
у
датом
периоду.

2.

2.2.
Потврдама
наручилаца
/
инвеститора на Обрасцу 6.9. да је
понуђач у периоду 2019., 2020.године до
објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки, извршио најмање 2 (два)
различита
посла
на
молерским,
фарбарским радовима, радовима на
кречењу, гипсаним или бојадерским
радовима, од којих 1 (један) извршени
посао у висини од најмање 5.000.000,оо
динара без пдв-а.

Да је у периоду 2019. и
2020.године до објављивања
јавног позива на Порталу јавних
набавки
наручиоцима/инвеститорима
извршио
најмање
2
(два)
различита посла на молерским,
фарбарским
радовима,
радовима на кречењу, гипсаним
или бојадерским радовима, од
којих 1 (један) извршени посао у 2.3.
-копијама
окончаних
ситуацијависини од најмање 5.000.000,оо
(„корице“- прве и последње стране) или
динара без пдв-а.
фактура о извршеним пословима
/изведеним радовима, с тим да послови
морају бити извршени у назначеном
периоду.
(На достављеним копијама - „корицама“
окончаних ситуација или фактура о
извршеним
пословима
/
изведеним
радовима, морају бити јасно видљиви и
читки потпис и печат наручиоца /
инвеститора и надзорног органа)

Напомена:Овај додатни услов мора самостално да испуни понуђач у случају самосталне
понуде или понуде са подизвођачима, а у случају заједничке понуде групе понуђача наведени
услов може да испуни било који од чланова групе понуђача или група понуђача заједно.
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Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако
је неки од
доказа на
њој јавно
доступан

