
ЈП КОМУНАЛАЦ ПИРОТ
ул.Војводе Мишића 50
18300 Пирот

ЈН-23/4
Датум 16.11.2013.год.

У складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама ,објављујемо допуну конкурсне документације по јавној 
набавци М/23/2013, објављујемо:

ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Допуна услова из Члана 76.Закона о јавним набавкама ( а у складу са Чланом 63.Закона) 
- Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,односно 

претходни стечајни поступак.
Испуњености овог услова доказује се Изјавом о испуњењу услова која је саставни део конкурсне 

документације,( Образац 1)

Валута плаћања је законски рок од 45 дана.

Образац 1 и Образац 3а дати су у прилогу.



Образац 3а
ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ: АСФАЛТИРАЊЕ КРУГА ПРЕДУЗЕЋА ЈП КОМУНАЛАЦ (по спецификацији)

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок плаћања 
45 дана

Рок важења понуде 
60 дана

Рок за завршетак радова 
20.12.2013.год.

Гарантни период 

              Датум         Понуђач
_____________________    М.П.                 _______________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача 
може да се определи да образац понуде потписују и  печатом оверавају сви понуђачи  из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити ,потписати и печатом оверити 
образац понуде.

ПРИМЕДБЕ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.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 

И З Ј А В У 

Понуђач ______________________________________________________ у поступку јавне набавке 
М/23/2013 за радове на асфалтирању круга предузећа ЈП Комуналац,испуњава све услове из члана 75.и 
76.Закона,односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 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 произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду,запошљавању и условима рада,заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове везане за финансијски и технички капацитет.

Место:________________________                   Понуђач
Датум:________________________               м.п.              _______________________

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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