ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку услуге обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког
завода за заштиту споменика културе – Београд, ЈН бр. 31-јнмв.

Мења се образац Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности, тако што се из
текста Изјаве изоставља следеће:
1. реч и број „и 76.“,
2. тачка под редним бројем 6).,
из разлога што је начин на који се доказује испуњеност додатних услова описан
у одељку 2. поглавља IV Конкурсне документације.
У прилогу овог обавештења о измени конкурсне документације налази се нови
Образац Изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. Закона о јавним
набавкама у поступку јавне набавке мале вредности.

Напомена:
У складу са одредбом члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужен је
рок за подношење понуда за два дана, тако да ће се благовременим сматрати све
понуде које стигну до дана 06.05.2015. године, до 12:00 сати.
Јавно отварање понуда извршиће комисија за јавну набавку, истог дана у 14:00
сати, у пословним просторијама Републичког завода за заштиту споменика
културе-Београд, Ул. Радослава Грујића бр.11.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________ у поступку
јавне набавке физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине
Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, Број ЈН: 31-јнмв,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

