КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ
Вељка Дугошевића 102
22400 Рума
Број: 0198/19
Датум: 04.03.2019.

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за ЈН МВ образована Решењем бр. 0138/19 сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈН МВ 02/2019 НАБАВКА НОВОГ ПРОЈЕКЦИОНОГ ПЛАТНА И
ДОПУНА ПОСТОЈЕЋЕ ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ (ПРОЈЕКАТ
ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИОСКОПА)
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Културни центар Брана Црнчевић
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Конкурсна документација број

0140/19

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације
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ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
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ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
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ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ
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Врши се измена следећих делова конкурсне документације:
1.ПОГЛАВЉЕ V КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ
2. ПОГЛАВЉЕ VIII КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ
3. На страни 40 конкурсне документације мења се Образац изјеве о поштовању
обавеза из члана 75 став 2 Закона
4. ДОДАЈЕ СЕ ПОГЛАВЉЕ XIV КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

У прилогу вам достављамо ИЗМЕЊЕНЕ ДЕЛОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ
Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и
допунама конкурсне документације
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ПОГЛАВЉЕ V КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у
поглављу XIV
Да он и његов законски заступник 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 или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у
поглављу XIV
2)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у
поглављу XIV
4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у
поглављу XIV
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у
поглављу XII

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то: 1)да располаже неопходним финансијским капацитетом, што
подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у последње три
обрачунске године (2016, 2017 и 2018. године) у укупном износу од најмање
2.400.000,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним кадровским
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1.3.

1.4.

капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1 дипломираног
инжењера електротехнике (електронике) који поседује лиценцу број 453одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система 3) да
располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева да понуђач
има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да је остварио
минимум две стручне референце за испоруку и уградњу D-Cinema биоскопа у
последњих 5 година
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) , 2) и 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни
следеће додатне услове: 1)да располаже неопходним финансијским
капацитетом, што подразуемва да је понуђач остварио минимални приход у
последње три обрачунске године (2016, 2017 и 2018. године) у укупном
износу од најмање 2.400.000,00 динара без ПДВ-а. 2)да располаже довољним
кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач има: - најмање 1
дипломираног инжењера електротехнике (електронике) који поседује
лиценцу број 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и
система 3) да располаже довољним пословним капацитетом, што подразумева
да понуђач има: - квалификацију на реализацији сличних послова односно да
је остварио минимум две стручне референце за испоруку и уградњу DCinema биоскопа у последњих 5 година.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - да је ригистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар
Доказ:Правна лица Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
Предузетници Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра;
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у поглављу
XIV
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона- да он и његов законски заступник 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 или давања мита, кривично дело преваре
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Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(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
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у поглављу
XIV
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона-да је измирило доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у поглављу
XIV
1.2. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Понуђач доказује достављањем изјаве (Образац Изјаве, дат
је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1.3. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује:
1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем
попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се јасно може видети да је
понуђач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио минимални приход у износу
од 2.400.000, или достављањем извештаја о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН)
који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс стања и биланс успеха за
претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за
2018. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2018. годину
2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем:
- фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању,
- фотокопије пријаве на осигурање,
-фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике
(електронике),
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-фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих
мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе
Србије и,
3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на
реализацији сличних послова понуђач доказује овереним референтним потврдама купца за
минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих 5 година (образац Потврде о
референтним набавкама дат је у поглављу V тачка 3).
1.4 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) ,2) и
4) Закона.
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у поглављу
XIV
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке за
подизвођача, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) испуњеност услова у погледу финансијског капацитета понуђач доказује
достављањем за подизвођача попуњеног, потписаног и овереног биланса успеха из ког се
јасно може видети да је подизвођач у претходне три године (2016, 2017 и 2018) остварио
минимални приход у износу од 2.400.000, или достављањем извештаја о бонитету за јавне
набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи биланс
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН
нису доступни подаци за 2018. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс
успеха за 2018. годину
2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета понуђач за подизвођача
доказује достављањем:
-фотокопије уговора о раду или другог угoвора о радном ангажовању,
-фотокопије пријаве на осигурање,
-фотокопије дипломе са звањем дипломираног инжењера електротехнике
(електронике),
-фотокопије лиценце број 453-одговорни извођач радова телекомуникационих
мрежа и система и потврде о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе
Србије и,
3) испуњеност услова у погледу пословног капацитета - да има квалификацију на
реализацији сличних послова понуђач за подизвођача доказује достављањем оверених
референтних потврда купца за минимум два D-Cinema биоскопа реализована у последњих
5 година (образац Потврде о референтним набавкама дат је у поглављу V тачка 3).
1.5 Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),
МЕЊА ИЗЈАВА, САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, дат је у поглављу
XIV
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Доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
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.
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ПОГЛАВЉЕ VIII КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка добара –
набавка новог пројекционог платна и допуна постојеће технолошке опреме (пројекат
преддигитализације биоскопа) ,ЈН број 02/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.02/2019 8/15

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
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5.)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку
јавне набавке-мале вредности број: 02/2019 набавка новог пројекционог платна и допуна
постојеће технолошке опреме (пројекат преддигитализације биоскопа) да у име и за рачун
осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.
НАЗИВ, СЕДИШТЕ
И АДРЕСА
УЧЕСНИКА
ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА
КОЈИ ЋЕ
ПРУЖИТИ
УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ И
ПРОЦЕНАТ
УЧЕШЋА У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
НАБАВКЕ

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ
УЧЕСНИКА У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ

Овлашћени члан
групе понуђача
Члан групе
понуђача
Члан групе
понуђача
Члан групе
понуђача
Члан групе
понуђача
Члан групе
понуђача

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

__________________

М.П.

______________________

Напомена:
Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је
потребно овај образац се копира у довољном броју примерака.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка услуге ЈН 02/2019 – Набавка добара –
набавка новог пројекционог платна и допуна постојеће технолошке опреме (пројекат
преддигитализације биоскопа)
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Износ ПДВ-а
Рок важења понуде (не краће од 30 дана од дана
отварања Понуде)
Рок испоруке и монтаже ( не дуже од 20 дана од
дана уплате аванса)
Аванс (аванс у висини од 20 % укупно
уговорене вредности добара у року од 10 дана
од закључења уговора и након пријема уредног
предрачуна за плаћање аванса, достављања
бланко соло менице за повраћај аванса и бланко
соло менице за добро извршење посла, у складу
са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама, - 80 %
укупно уговорене вредности по испорученим и
монтираним добрима у целости и потписаном
Записнику о примопредаји.)
Гарантни рок (гарантни рок за испоручену и
уграђену опрему не може бити краћи од 2
године, од дана пуштања исте опреме у рад.)

Датум

Понуђач
М. П.

______________

___________________

Измена конкурсне документације за ЈНМВ бр.02/2019 12/15

На страни 40 конкурсне документације мења се Образац изјеве о поштовању обавеза
из члана 75 став 2 Закона
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________у поступку јавне набавке мале вредности ,
набавке добара- ЈНМВ 02/2019 Набавка новог пројекционог платна и допуна постојеће
конкурсне документације(пројекат преддигитализације биоскопа) је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подошења понуде.

Датум
_________

МП

Понуђач
______________
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ДОДАЈЕ СЕ ОДЕЉАК XIV КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН И ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15),
под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________из ___________________________
Адреса: _______________________, МБ: __________________,ПИБ: _______________,
Овлашћено лице: _________________________,Број рачуна: ______________________
Телефон/факс: ______________________,Особа за контакт:_______________________ Email: ________________________,испуњава обавезне услове утврђене чланом 75. и
додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН и одређене конкурсном документацијом за
ЈНМВ бр. 02/2019- набавка новог пројекционог платна и допуна постојеће технолошке
опреме (пројекат преддигитализације биоскопа) и то:
Обавезни услови
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник 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 или
давања мита, кривично дело преваре;
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;
Место и датум
________________

Овлашћено лице Понуђача
М. П.

________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Наведени образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77.став 4 ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________из ________________________________Адреса:
_____________________________, МБ:________________________,ПИБ:_______________
, Овлашћено лице:____________________, Број рачуна:______________________тел/факс:
__________________________,
Особа
за
контакт:_____________________Емаил__________________, испуњава обавезне услове утврђене чланом 75. ЗЈН и одређене
конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2019 Набавка новог пројекционог платна и
допуна постојеће конкурсне документације(пројекат преддигитализације биоскопа) и то:
Обавезни услови:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник 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 и давања мита, кривично
дело преваре;
3 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Место и датум

Потпис овлашћеног лица подизвођача

____________________

М.П.

_________________________________

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач наступа са више
подизвођача, образац ове изјаве фотокопирати за сваког подизвођача.
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