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Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5- 366/ 1
Датум 16.04.2014.год.
тел. 010/311-258,313-718

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 10/2014 - ДОБРА - ГОРИВО ЗА
МОТОРНА ВОЗИЛА
У обрасцу број 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,
тачка 5) постаје тачка 7), а тачка 5 ) сада гласи :
5)П онуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке.

У прилогу је страна 19 конкурсне документације са наведеном изменом и
допуном ,како би ова изјава била у складу са условима у конкурсној докумнтацији.

Комисија за ЈН број 2/2014
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Образац 4.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне
набавке добара – гориво за моторна возила, наручиоца Млекарске школе са домом
ученика "Др Обрен Пејић" у Пироту , поступак јавне набавке мале вредности број
10/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
2)

3)
4)
5)
6)
7)

одговарајући регистар;
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;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
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);
Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке.
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
Понуђач располаже са најмање 1 малопродајним објектом за испоруку
горива (безоловни моторни бензин БМБ 95 и евро дизел ) на територији
града Пирота.

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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Испуњеност обавезног услова из чл. 75 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама
понуђач доказује достављањем важеће лиценце – дозволе за трговину на мало
нафтом и дериватима нафте, утврђена Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр.
57/2011) и издата од Агенције за енергетику Републике Србије.

осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона kojи се доказује на
начин предвиђен Правилником о ближим условима и садржини захтева
за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских
делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци ("Сл.
гласник РС", бр. 31/2013)
Доказ: Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за трговину
на мало нафтом и нафтним дериватима, коју доставља у виду
неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
*Лиценцу за обављање енергетске делатности - трговина нафтом и дериватима нафте

4.3.1. Испуњавање обавезних услова Закона о јавним набавкама
На основу члана 77.став 4, у поступку јавне набавке мале вредности, наручилац може
одредити у
конкурсној документацији да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из
члана
75.став 1.тачка 5) овог закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном
материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Понуђачи могу доставити Изјаву о испуњавању основних услова из члана 75.Закона која је
саставни
део Конкурсне документације.
4.3.2.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђач мора да достави: Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју издаје
Агенција за енергетику Републике Србије. 7/29
Доказ: Важећа лиценца за обављање енергетске делатности - трговина нафтом и
дериватима
нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије.
Овај услов испуњавају посебно носилац и сви чланови групе понуђача. Доказ су дужни да
поднесу носилац и сви чланови групе понуђача (лиценца мора бити важећа без обзира на
тренутак издавања - време важења је 10 година).
Доказ понуђач није дужан да достави уколико су подаци о лиценци која му је издата јавно
доступни у регистру лиценци, објављеном на интернет страници Агенције за енергетику
Републике
4.3.6 Понуђач мора да издаје компанијске платне картице, за испоруку горива.
Доказ: Изјава понуђача о издавању компанијских платних картица, за испоруку горива попуњена,
потписана и оверена од стране понуђача.
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XVII - ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ КОМПАНИЈСКИХ ПЛАТНИХ КАРТИЦА

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке............................................................................... [навести предмет
јавне
набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], под пуном моралном,
материјалном и
кривичном одговорношћу изјављује да ће издати компанијске платне картице за испоруку
горива.

Место:_____________ Понуђач
Датум:_____________ М.П. _____________________

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. 4) којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
1.2.Понуђач
који
учествује
у
поступку
предметне
јавне
набавке,
мора
испунити
додатни
услов
за
учешће
у поступку јавне набавке,
дефинисан чл. 76. Закона, и то да располаже довољним техничким капацитетом - да располаже
са најмање 1 малопродајним објектом за испоруку горива (безоловни моторни бензин БМБ 95 и
евро дизел ) на територији града Пирота.
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