Дел.бр. 2673/4-1
Датум: 18.05.2018.
Страна 1 од 1
Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка - услугеОдржавање опреме за енергетску ефикасност - Број јавне набавке У 18-05
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15)
достављамо информацију о измени Конкурсне документације .

На страни 8 стоји:
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона,
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“или
копију решења о упису у Регистар понуђача.
(Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, као и уколико се подноси заједничка понуда,
потребно је доставити потребне доказе за подизвршиоце, односно чланове групе понуђача, у
свему у складу са упутством датим у Условима за учешће)
2. Образац 1– Образац понуде
3. Модел уговора,
4. Образац 2 – Спецификација понуде са обрасцом структуре цене
5. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
6. Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди,
7. Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,
8. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, са
клаузулом „без протеста“, праћену копијом депо картона и доказом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије, иОвлашћењем за попуну менице – меничним
писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у
износу од 5% од укупне вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а,са роком важности
минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде,
Образац 7 – Овлашћење за попуну менице-менично писмо
10. Образац 8 -Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – сопствене бланко
менице;
11. Образац 9–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН
12.Образац 10–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвршиоца
13.Образац 12-Изјава о довољном кадровском капацитету
14. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,
9.

На страни 8 треба да стоји:
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона,
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“или
копију решења о упису у Регистар понуђача.
(Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, као и уколико се подноси заједничка понуда,
потребно је доставити потребне доказе за подизвршиоце, односно чланове групе понуђача, у
свему у складу са упутством датим у Условима за учешће)
2. Образац 1– Образац понуде
3. Модел уговора,
4. Образац 2 – Спецификација понуде са обрасцом структуре цене
5. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
6. Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди,
7. Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,
8. Образац 6 – Овлашћење за попуну менице- менично писмо,
9. Образац 7 – Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења-сопствене бланко
менице за добро извршење посла
10. Образац 8 - Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН
11. Образац 9- Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвршиоца
12. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, са
клаузулом „без протеста“, праћену копијом депо картона и доказом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије, иОвлашћењем за попуну менице – меничним
писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у
износу од 5% од укупне вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а,са роком важности
минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде,
13. Образац 10 – Изјава о довољном кадровском капацитету
14. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,

