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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012) врши се
измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, услуга, број
44/2.5 од датума 24.10.2013. године - „Геодетски радови“, објављена на порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца www.gasruma.rs на следећи начин:
Мења се конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности ''Геодетски
радови'' , број 44/2.5 на начин да се у ''Упутству понуђачима како да сачине понуду'' у
поглављу УСЛОВИ ПОНУДЕ на страни 12/32, конкурсне документације у ставу 4. иза алинеје
11. додају се нове алинеје 12 и 13 које гласе:
'' Важећа дозвола – лиценца за обављање делатности надлежног
органа ''.
'' Важеће уверење о еталонирању мерне опреме''.
У циљу израде исправне понуде, понуђачи су дужни да своје понуде састављају у складу са
извршеном изменом. Страна 12/32 конкурсне документације мења се страном у прилогу.
Наручилац упућује извињење свим лицима која су до овог тренутка преузела конкурсну
документацију.

Комисија за јавне набавке

Конкурсна документација
Геодетски радови – 44/2.5

Јавна набавка мале вредности

Понуђач треба да достави понуду у писменом облику.
Образац понуде треба попунити траженим подацима у за то наведеним рубрикама како
је дато у приложеном обрасцу Понуде.Понуђач је дужан да посебно прикаже јединичне и
укупне цене елемената, а у складу са захтевима из oбразаца понуда и структура цена из
конкурсне документације.
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач поднесе:
попуњен, потписан и печатом оверен образац "подаци о понуђачу"
попуњен, потписан и печатом оверен ''Образац за оцену испуњености услова
из члана 75 закона о јавним набавкама''
попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

"Изјава понуђача да прихвата услове из конкурсне документације"

"Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности

Изјава понуђача о испуњености услова из конкурсне документације"
у случају да понуђач не наступа са подизвођачем мора поднети попуњен,
потписан и оверен образац:

"Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем"
У случају да понуђач наступа са подизвођачем мора поднети попуњене,
потписане и оверене образаце:

"Подаци о подизвођачу"

"Учешће подизвођача" (обавезе сваког од подизвођача за извршење
уговора, уговор са подизвођачем)
У случају да се подноси заједничка понуда потребно је попунити, потписати и
оверити образаце:

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Општи подаци о члану групе понуђача
попуњен, потписан и печатом оверен образац "Понуда"
попуњен, потписан и печатом оверен овразац "Структура цене''
попуњен, потписан и печатом оверен овразац ''Модел уговора''
oбразац ''Трошкови припреме понуде'' није обавезно попунити, потписати и
оверити.
попуњен, потписан и печатом оверен образац "Изјава о независној понуди''
Важећа дозвола – лиценца за обављање делатности надлежног органа.
Важеће Уверење о еталонирању мерне опреме.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуђач не може понудити поред основне и варијантну понуду.
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
У случају подношења заједничке понуде мора се поднети: правни акт о заједничком
извођењу предметних радова уз прецизно дефинисање права и одговорности сваког
понуђача појединачно за извршење уговорне обавезе, при чему понуђачи према наручиоцу
одговарају неограничено солидарно. Сваки од понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75 став 1 тачка 1-4 Закона о јавним набавкама.
Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
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УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и који не сме прећи 50% од укупне
вредности,а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће
бити наведен у уговору.
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