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На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 3. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Д-8-18 који је
покренут Одлуком наручиоца број 07-01-1226/1 од 13.09.2018. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. Д-8-18 заведеним код наручиоца под бројем
07-01- 1226/2 од 13.09.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку – резервних делова за
опрему за потребе Студентског центра Ниш у предмету ЈН.бр. Д-8-18
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Назив поглавља
Страна
Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
4
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
6
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Период за који се кандидатима признаје квалификација
11
Начин додстављања пријава
12
Образац пријаве
13
Овлашћење за учествовање у поступку јавног отарања пријава
16
Изјава о оствареном приходу
17
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
18
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Студентски центар Ниш
Адреса: Ниш, Александра Медведева бр. 2
Интернет страница:www.scnis.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке (добра, услуге или радова):
Предмет јавне набавке бр. Д-8-18 је набавка добара - резервни делови за опрему за
потребе Студентског центра Ниш.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради признавања квалификације подносиоца
пријаве са циљем закључења уговора у другој фази поступка.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
6. Контакт (лице или служба):
Лице за контакт: Владимир Милошевић
Е - mail адреса и број факса: nabavka@scnis.rs, тел/факс: 018/ 231 - 339
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке бр. Д-8-17 – набавка добара - резервних делова за опрему за
потребе Студентског центра Ниш: резервни делови за саобраћајна средства, резервни
делови за рачунарску опрему, резервни делови за расхладну опрему, резервни делови
за термотехничке уређаје и резервни делови за плинске уређаје, резерни делови за
електричне уређаје - назив и ознака из општег речника набавки: 34300000 (ОРН)
делови и прибор за возила и њихове моторе; 30237000 (ОРН) делови, прибор и
материјал за рачунаре; 42530000 (ОРН) делови расхладне опреме и опреме за
замрзавање и топлотне пумпе; 39722000 (ОРН) делови шпорета, штедњака, уређаја за
грејање тањира и кућних апарата итд.
2. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Врста добара: резервни делови за саобраћајна средства, резервни делови за
рачунарску опрему, резервни делови за расхладну опрему, резервни делови за
термотехничке уређаје, резервни делови за плинске уређаје, резервни делови за
опрему за безбедност и други резервни делови за опрему.
Техничке карактеристике:
Обзиром да се ради о специфичној набавци код којих предмет набавке није могуће
унапред планирати са становишта обима и количина, наручилац ће за набавку свих
резервних делова, техничке карактеристике истих дати у другој фази
квалификационог поступка.
Квалитет:
Подносилац пријаве гарантује да ће понуђена добра задовољавати услове квалитета у
складу са прописаним стандардом за ту врсту добара, те се обавезује да приликом
испоруке добра буду у оригиналном паковању са декларацијом произвођача.
Количина:
Количине ће бити утврђене у зависности од потреба у другој фази квалификационог
поступка.
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Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Наручилац задржава право да у другој фази квалификационог поступка одређене
резервне делове и склопове тражи да подносиоци пријаве доставе закључен уговор
или потврду да имају закључен уговор са произвођачима резервних делова које нуди,
издату од стране произвођача резервних делова или овлашћених дистрибутера.
Остали услови биће дефинисани у оквиру позива за подношење понуда и конкурсне
документације у оквиру друге фазе квалификациног поступка према захтевима
наручиоца.
Рокови испоруке: Рокови ће бити дефинисани у садржини конкурсне документације
у оквиру друге фазе квалификационог поступка, односно захтевима Наручиоца.
Место испоруке: Одабрани понуђач ће добра која су предмет набавке испоручивати у
магацин Наручиоца, Градско поље бб.
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III 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 подносилац пријаве
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);
2) 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);
3) 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. 4) Закона);
4) Да је понуђач приликом састављања своје понуде поштовао обавезе које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и
условима рада, заштити животне средини, и да нема забрану обављања
делатности која је ја снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама)
1.2 Подносилац пријаве који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом
76. Закона, и то:
1) Да поседује финансијски капацитет, тј. да је остварио пословни приход од
продаје добара која су предмет набавке у укупном износу од најмање
4.500.000,00 динара са ПДВ-ом за 2015, 2016. и 2017. годину;
2) Да поседује технички капацитет, тј. минимум једно доставно возило.
1.3 Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе
о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4.

Уколико пријаву подноси група подносилаца, сваки учесник у заједничкој
пријави, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Конкурсна документација за прву фазу квалификационог поступка за ЈН бр Д-8--18

6/18

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

Р.бр.

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Докази о испуњености обавезних услова

Правна лица: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
Да је регистрован код надлежног органа,
надлежног Привредног суда:
односно уписан у одговарајући регистар
Предузетници: извод изрегистра Агенције за
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
Правна лица: 1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење 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 организован 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
Да он и његов законски заступник није
законски заступник понуђача није осуђиван за
осуђиван за неко од кривичних дела као кривична дела против привреде,кривична дела
члан организоване криминалне групе, да
против животне средине, кривично дело примања
није осуђиван за кривична дела против
или давања мита, кривично дело преваре, и неко
привреде, кривична дела против
од кривичних дела организованог криминала
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
(захтев се може поднети према месту рођења или
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2)
према месту пребивалишта законског заступника).
Закона);
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;
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3.

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. 4)
Закона);

4.

Да је понуђач приликом
састављања своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду ,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средини, и да
нема забрану обављања делатности
која је ја снази у време подношења
пријава (чл. 75. ст. 2. Закона о
јавним набавкама)

Правна лица:Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде 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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Предузетници:уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверењана
длежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе пооснову изворнихлокалних
јавнихприхода;
Физичка лица:уверења Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења
надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда;
Потписана и оверена изјава о поштовању
обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине
и којом
гарантује да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења пријава (
Образац IX конкурсне документације).

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.бр.

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Докази о испуњености додатних
услова

Финансијски капацитет: да је подносилац Потписана и оверена Изјава о оствареном
пријаве остварио пословни приход од приходу од продаје резервних делова
продаје добара која су предмет набавке у (прилог VIII. конкурсне документације).
укупном износу од најмање 4.500.000,00
динара са ПДВ-ом за 2015, 2016 и 2017.
годину.

Конкурсна документација за прву фазу квалификационог поступка за ЈН бр Д-8--18

8/18

2.

Технички капацитет: Минимум једно
доставно возило

Фотокопија саобраћајне дозволе за
доставно возило или копије фактура за
набављено возило (ако је набављено у
2018.) или извод из пописне листе
основних средстава и алата за 2017.
годину.
У случају да понуђач обезбеђује доставно
возило Уговором о закупу основних
средстава или уговором о послузи,
доставити копију уговора и копију
саобраћајне дозволе.

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Уколико пријаву подноси група подносилаца, сваки учесник у заједничкој пријави,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Пријава треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане
конкурсном документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.
Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду, који могу биту у
неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.
Изабрани понуђач ће у року који одреди наручилац, а не дуже од пет дана од
дана пријема писаног позива наручиоца, доставити на увид оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Ако подносилац пријаве у остављеном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову пријаву одбити као
неприхватљиву.
Имајући у виду да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за
регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у
Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова за учешће у поступку јавне нбавке, прописане чланом 75. став 1.
тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције
за привредне регистре да провери да ли је лице које подноси пријаву уписано у
регистар понуђача. Подносилац пријаве ће у својој пријави јасно навести да се налази
у регистру понуђача.
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Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у пријави 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.
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени
докази, подносилац пријаве 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. Наведена
изјава уколико није издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и
оверена од стране судског тумача.
Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да
провери да ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних оргна те државе.
Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно добављач 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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IV ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА

Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да
испуњавају услове за квалификацију одређене овом конкурсном документацијом и
формира листу која има најмање пет кандидата.
У предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје
квалификацију на период од 12 месеци.
Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификација
сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео
пријаву за признавање квалификације.
Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава
услове за признавање квалификације о чему доноси одлуку која у образложењу
садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног
доношења доставља свим кандидатима и објављује на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници..
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V НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Понуђачи пријаве достављају путем поште или лично сваког радног дана, на адресу
Наручиоца, Студентски центар Ниш,ул. Александра Медведева бр. 2. у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
Пријава се подноси са назнаком - ''ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: Д-8-18,
НЕ ОТВАРАТИ.”
Подносилац пријаве је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон
и име и презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или
пријаву подноси група понуђач, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан
групе - представник групе подносилаца пријаве.
Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
17.10.2018. године до 11,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у којој се
пријава налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум подношења
пријаве према редоследу приспећа. Уколико је пријава достављена непосредно
наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема пријаве. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве.
Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу пријаве подносити,
сматраће се неблаговременом
Услови под којима представници подносилаца пријава могу учествовати у
поступку отварања пријава: У поступку отварања пријава активно могу учествовати
само овлашћени представници подносилаца пријавa. Представник подносиоца
пријаве дужан је да пре почетка отварања пријава, представнику комисије достави
уредно попуњено и оверено овлашћење за учествовање у поступку отварања пријава
(прилог VII конкурсне документације).
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VI ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за
уговора
Деловодни број понуде:

потписивање

2) ПРИЈАВА СЕ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПРИЈАВА
Напомена: заокружити начин подношења пријаве и уписати податке о подизвођачу,
уколико се пријава подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке пријаве, уколико пријаву подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ
1) Назив учесника
пријави:
Адреса:
Матични број:

у

заједничкој

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
пријави:
Адреса:

у

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у
3) пријави:
Адреса:

заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
* Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој пријави“ попуњавају само они
подносиоци пријава који подносе заједничку пријаву, а уколико има већи број
учесника у заједничкој пријави од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој пријави.
* Група подносилаца пријаве може да се определи да образац пријаве потписују и
печатом оверавају сви чланови из групе подносилаца пријаве или група подносилаца
пријаве може да одреди једног подносиоца пријаве из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац пријаве.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М. П.

_____________________________

________________________
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VII ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА
ПРИЈАВА

___________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља подносиоца пријаве)
из _________________________________ ул. ________________________________
бр.л.к._______________________________________________овлашћује се да у име
_______________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ____________________________, може да учествује у поступку отварања пријава
ради признавања квалификације подносиоцу пријаве у I фази квалификационог
поступка у јавној набавци бр. Д-8-18.
Пуномоћник има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног
отварања пријава.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе
се не може користити.

Дана, ____________ 2018. године

Понуђач
м.п.___________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ИЗЈАВА О ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ

Назив подносиоца пријаве:_________________________________
Седиште подносиоца пријаве:_______________________________
Адреса седишта подносиоца пријаве: _________________________
Број: ____________________
Место: __________________
Датум: __________________

Предмет: Изјава о оствареном приходу у 2015, 2016. и 2017. години

ИЗЈАВА
У вези са позивом за подношење пријава чији је наручилац Студентски
центар Ниш, у I фази квалификационог поступка за набавку добра Д –8-18 и
предмету набавке добара – резервних делова за опрему, изјављујем под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је подносилац пријаве
____________________________________________________ (назив и седиште
подносиоца пријаве) остварио укупан пословни приход за 2015, 2016. и 2017.
годину у износу од најмање 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом.
У ________________________
Дана: _____________________

Подносилац пријаве
м.п._________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде изјаву копирати у потребном броју
примерака.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...............................................................................................................................
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара – резервних делова за
опрему, јн.бр. Д-8-18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
_____________________

Понуђач
М.П.

__________________
(потпис овлашћеног лица)

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