
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
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Наш број:   

Датум:            

Обрадио/ла:  Т.Симовић

                    
       

     На основу члана  63.става 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова у отвореном поступку,
именована Решењем о образовању комисије (2560/2 од 10.06.2016.године), сачинила је:

                                                     ИЗМЕНУ 
                                  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 за ЈН број 1.3.1 –  Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници улице Војводе 
Путника и Милоша Великог и раскрсници улица Војводе Путника, Пљакина и Београдска

          На страни 18/36 конкурсне документације у Напомени у делу 
        Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави, брише се: 
 
-  Потврда о извршеним услугама израде инвестиционо техничке документације
          

         
            Ова измена  је саставни део конкурсне документације. 

 С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли судокументи
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.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

- Образац понуде
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације
- Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и према наручиоцу обавезују  на

извршење јавне набавке -  уколико понуду подноси група понуђача -  потписан и
оверен  од стране свих понуђача из групе понуђача; 

- Образац  изјаве у  вези  Полисе  осигурања од  одговорности  према другој  страни,
односно трећим лицима

- Попуњен, оверен и потписан модел уговора
- Образац структуре понуђене цене
- Друге  доказе које је   наручилац  захтевао  конкурсном документацијом  и изјаве

понуђача.
      

Докази које понуђачи не морају да доставе:
- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде

доказује испуњеност обавезних услова  већ  навођења у понуди интернет странице
на којој су тражени подаци јавно доступни.
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