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Зрењанин

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У

НАРОДНОМ ПОЗОРИШТИ ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'''У ЗРЕЊАНИНУ

На  основу  члана  63.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник  РС''  број  124/12),
Комисија  за  јавну  набавку  услуге  испоруке  електричне  енергије  у  Народном  позоришту
''Тоша  Јовановић''  у  Зрењанину сачинила  је  следеће  измене  и  допуне  Конкурсне
документације:

1. У  конкурсној  документацији  на  страни  12.  тачка  32.УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ
МОРА ДА ИСПУЊАВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БРИШЕ СЕ ТАЧКА 32. СТАВКА 8. (  да над њим није покренут поступак стечаја  
или ликвидације, односно претходни стечајни поступак)

2. У конкурсној документацији на страни 14. ОБРАЗАЦ бр. 1.  ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,
брише се последња ставка табеле, 

           

8.

Да над њим није покренут
поступак  стечаја  или
ликвидације,  односно
претходни  стечајни
поступак

Извод  Агенције  за  привредне  регистре
Републике Србије (не може бити старији од 8
дана)

   

ДА НЕ

     С обзиром  да Наручилац, Народно позориште ''Тоша Јовановић'' из Зрењанина објављује
измене конкурсне документације два дана пре истека рока за подношење понуда, мења се,
односно продужава рок за подношење понуда. 
  Понуде морају да стигну без обзира на начин достављања, на адресу Народног
позоришта  ''Тоша  Јовановић''   у  Зрењанину,  Трг  слободе  бр.7,  23000  Зрењанин,
најкасније до 31  .03.2015.  г  одине     до     10,00     часова.   
      Јавно отварање понуда извршиће се на дан истека рока за достављање понуда
односно дана 31  .03.2015.     године     у     11,00    часова у канцеларији секретара Позоришта. 
           

    Уместо страна 12,13 и 14 из Конкурсне документације, ДОСТАВИТИ НОВЕ стране број
12, 13  ,и   14  , које су дате у прилогу ове измене.  



    
Прилог: Нове стране 12, 13 и 14 Конкурсне документације

Измену доставити:
- На Порталу Управе за јавне набавке
- На Интернет страници Наручиоца

Ове измене конкурсне документације чине саставни део Конкурсне документације.



31. УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако  наручилац  не  достави  потписан  уговор  понуђачу  у  напред  поменутом  року,
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не
може због тога сносити било какве последице,  осим ако је  поднет благовремен захтев за
заштиту права.

Ако  понуђач  којем  је  додељен  уговор  одбије  да  закључи  уговор  о  јавној  набавци
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или
оквирном  споразуму  у  року  од  пет  дана  од  дана  закључења  уговора,  односно  оквирног
споразума. 

Наручилац  може  квартално,  у  року  од  15  дана  по  истеку  квартала,  објављивати
обавештења о уговорима закљученим на основу оквирног споразума и у систему динамичне
набавке. 
          

32. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА  ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне
услове из чл.75 и чл.76 Закона о јавним набавкама.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2.  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 и давања мита,
кривично дело преваре

3.  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда   

4.  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.  да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебних прописом  

6. располаже  непоходним финансијским и  пословним капацитетом ;
- да  понуђач није  био неликвидан дуже од 30 дана непрекидно у претходних 6
месеци пре објављивања позива за достављање понуда

7. располаже неопходним кадровским капацитетом 
- да понуђач има  запосленог најмање  једног радника  на неодређено време



4ОБРАЗАЦ бр.1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76  ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Редни
број Услов Докази о испуњености услова

Испуњеност услова
(обавезно заокружити

једно од понуђених
одговора)

1.   

                                 

 Да је регистрован код
надлежног органа,
односно уписан у
одговарајући регистар; 

Решење или Извод о регистрацији
привредног субјекта Агенције за привредне
регистре Републике Србије, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда

   

ДА НЕ

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 и
давања мита, кривично
дело преваре

Извод из казнене евиденције, односно
уверења 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 заштите животне
средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре
Уколико  понуђач  има  више  законских
заступника  потребно  је  да  наведене  доказе
достави за сваког од њих.
 (Потврде не могу бити старије од два
месеца на дан отварања понуда)

   

ДА НЕ

3.

Да му није изречена мера
забране обављања
делатности, која је на
снази у време
објављивања односно
слања позива за
подношење понуда   

Потврде привредног и прекршајног суда да 
му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврде Агенције за 
привредне регистреда код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања 
делатности  
(Потврда мора бити издата након 
објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за 
подношење понуда)

   

ДА НЕ

4. 

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;

Уверења:
-Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе
-надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода  
(Потврде не могу бити старије од два
месеца на дан отварања понуда)

   

ДА НЕ

5. Да има важећу дозволу за
обављање делатности која
је  предмет јавне набавке,

 потребно је доставити лиценцу Агенције
за  енергетику  владе  РС  за  трговину
електричном  енергијом  на  тржишту

ДА НЕ



ако  је  таква  дозвола
предвиђена  посебних
прописом.

електричне енергије и Потврду Агенције
да је та лиценца још увек важећа . 

6.
-да  понуђач није  био
неликвидан дуже од 30
дана непрекидно у
претходних 6 месеци пре
достављања конкурсне
документације  

Извештај о бонитету НБС за претходну
обрачунску годину са  подацима да  понуђач
није  био неликвидан дуже од 30 дана
непрекидно у претходних 6 месеци од
достављања конкурсне документације. 

  ДА НЕ

7.

Да располаже неопходним
кадровским капацитетом 
- да понуђач има
запослено најмање једног
радника  на неодређено
време

Образац Фонда ПИО М-3А, М-1К за
запослене раднике

   

ДА НЕ

Испуњеност наведених услова  (  осим  услова  под  редним  бројем  5.), понуђач
доказује писаном изјавом датом  под пуном моралном материјалном и кривичном
одговорношћу да испуњава услове из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама. (Образац
бр.5 који је саставни део конкурсне документације).
            Доказ за услов под редним бројем 5. понуђачи су у обавези да доставе у својој
понуди.

ПОНУЂАЧ:
М.П.

            __________________________
                       (Потпис овлашћеног лица)


