РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број: 01-404-40/2016
Ириг, 02.02.2017. године
Тел.022/400-609, 400-600
Фах:022/462-035

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број:
124/2012 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем Председника општине Ириг
број: 01-404-40/2015 од 26.12.2016.године, сачинила је

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА
ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА
ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
БР.ЈН 01-404-40/2016
У конкурсној документацији, у делу VII Остали обарсци:


на страни 31/60 Образац VII.6 Изјава о материјалу

Брише се део:
„1.Подаци о каменом агрегату који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке:
-Адреса мајдана где се врши експлоатација и набавка каменог агрегата:
______________________________________________________________________________
-Власништво мајдана одакле се врши експлоатација и набавка каменог
агрегата:______________________________________________________________________
____________________________________
-Тачан назив и седиште, матични број и пиб предузећа т.ј. привредног субјекта чије је власништво
мајдан одакле се врши експлоатација и набавка каменог
агрегата:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________“


на страни 28/60 Образац VII.6 Потврда о извршеним пословима наведеним у референц
листи –обаразац VII.3 у табели иза речи „укупан износ“ додаје се „ без ПДВ-а“ и иза речи
УКУПНО додаје се „без ПДВ-а“

На страни 19/60 конкурсне документације у делу 3. Технички капацитете- Доказ , иза
тачке 3. , као и на страни 30/60 VII.5 Образац за технички капацитете


додаје се нови став који гласи:
„-Уколико су возила и радне машине у закупу или под лизингом потребно је поред доказа
из тачке 1. и 2., доставити и уговор о закупу или уговор о лизингу “.

Ове измене и допуне представљају саставни део конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну
набавку, на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) и проследити понуђачима којима су
послати позиви.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Смиља Јоцић,ср
Мирјана Бабић, ср
Бранко Лукић, ср
Славко Бучко ,ср
Снежана Баста, ср

VII.3. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ ПОСЛОВИМА НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ
Назив наручиоца:
Сeдиште:
Матични број.
Порески идентификациони број:
Телефон:
На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје
ПОТВРДУ
Да је извођач радова/понуђач
___________________________________________________________________ у периоду (2012.2016.г.) извео радове
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________(навести предмет јавне набавке ) у укупној вредности од
______________________________________________________________________(написати
фактурисани износ изведених радова, бројкама и словима)
Укупан
Укупан
Укупан
Укупан
Укупан
износ без ПДВ-а износ без ПДВ-а износ без ПДВ-а износ без ПДВ-а износ без ПДВ-а у
у 2012. години
у 2013. години
у 2014. години
у 2015. години
2016. години

УКУПНО без ПДВ-а:
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача
____________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке- Извођење радова на санацији локалног пута на
Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр 01-40440/2016, код наручиоца Општинска управа општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника 1 и у друге
сврхе се не може користити.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе
наведени подаци тачни:
место________
датум_______

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које сте
вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте
приложити уз своју понуду.
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VII.6 ОБРАЗАЦ- ИЗЈАВА О МАТЕРИЈАЛУ

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да ћемо за
реализацију предмета јавне набавке - Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори
од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр.01-404-40/2016,
наручиоца радова Општине Ириг, користити стандардизоване материјале.
1.Подаци о БНС који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке:
-Адреса асфалтне базе где се производи БНС: _______________________________________
-Власништво асфалтне базе:_________________________________________________
______________________________________________________________________
-Тачан назив и седиште, матични број и пиб предузећа т.ј. привредног субјекта чије је власништво
асфалтна база одакле се врши набавка асфалт
бетона:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(навести: власништво асфалтне базе)
Такође, под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да за
наведене материјале постоје сертификати квалитета и атести који се захтевају по важећим
стандардима, прописима и мерама и на захтев наручиоца обевезујем се да ћу их доставити на увид
наручиоцу.
Наведени материјали у потребним количинама за реализацију јавне набавке биће понуђачу
на располагању за све време извођења радова.

место________

М.П.

потпис овлашћеног лица

датум_______
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