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Наш знак: 9058
Датум: 17.08.2016.год.

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за 
                 ЈН OП 25/16. (по партијама)

                    

                    Потенцијални Понуђач нам је указао на превид у конкурсној документацији ЈН
ОП 25/16  (по партијама) па овим путем вршимо исправку.

               Потребно је приликом подношења понуде заменити страну 6. из конкурсне
документације са страном 6А, које шаљемо у прилогу овог дописа.

                   С поштовњем......

              

                                                                                           Komisija za JN OP 25/16

 ЈНМВ 25/16 – хемикалије за процес производње воде (по партијама)



Страна 6А од 32

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, у
поглављу  IV  одељак  3.),  којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75.  Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, коју доставља у виду неоверене копије  уколико је као таква предвиђена јавном
набавком  и  доказе  о  испуњењу  додатних  услова,  тражене  у  овој  конкурсној
документацији.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  Изјаву  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  (Образац  изјаве  подизвођача,  у  поглављу  IV  одељак  3.),  потписану  од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач није  дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести 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
да је документује на прописани начин.
1)  Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Закона

-  Доказ:  Извод  из  регистра  Агенције  за привредне регистре,  односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

- Доказ:
Правн  а   лица  :
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;
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.
Предузетници и физичка лица  : Извод  из  казнене  евиденције, односно   уверење 
надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује да 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
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