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Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

поступак јавне набавке мале вредности број 130/2020
Услуге
Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања димњака и
котлова са пламено димне стране.
Назив и ознака из општег речника: Услуге чишћења пећи и
димњака 90915000-4.
На основу члана 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и
91/2019-др.закон) у даљем тексту: ЗЈН, врши се измена конкурсне
документације:
На страни 10 од 47 мења се начин доказивања обавезног услова,
и додаје се страна која се односи на изјаву понуђача о
испуњености услова у складу са Уредбом о начину и условима
за отпочињање обављања комуналних делатности („Службeни
гласникˮ, бр. 13/18, 66/18 и 51/19).

Измена
конкурсне
Брише се додатни услов који се односи на кадровски капацитет
документације:
на страни 11 од 47 конкурсне документације, у тачки 2, и на
страни 12 од 47.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да понуђачи понуду поднесу у складу измењеним
странама конкурсне документације.
Рок за подношење понуда ће се продужити.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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ОБАВЕЗАН УСЛОВ
(Чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, понуђач доказује достављањем важеће дозволе надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- Понуђач је дужан да у понуди достави Важеће дозволе
за управљање отпадом на територији Републике Србије,
издате од стране Министарства заштите животне средине
или другог надлежног органа у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник Републике
Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др закон
) и то:
1. Дозвола за сакупљање отпада;
2. Дозвола за транспорт отпада;
Дозволе се издају у складу са Законом о управљању
отпадом и другим прописима.

Понуђач је дужан да испуњава услове за обављање димничарске делатности.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Понуђач је дужан да у понуди достави:
-копију важећег Решења о вршењу димничарске делатности
издатог од стране надлежног министарства
-или копију важећег Решења надлежног органа јединице
локалне самоуправе о поверавању обављања димничарске
делатности
- или изјаву понуђача о испуњености услова за обављање
делатности која је предмет набавке уколико је понуђач до
ступања на снагу Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности обављао димничарске услуге
(„Службeни гласникˮ, бр. 13/18, 66/18 и 51/19), која се налази у
прилогу.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 130/2020

Страна 12 од 47

ИЗЈАВА

којом понуђач: ________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача/ члана групе/ подизвођача)

у поступку јавне набавке мале вредности број 130/2020, чији је предмет набавка услуге
одржавања димњака и котлова са пламено димне стране, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу изјављује да је ускладио своје пословање са Уредбом о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службeни гласникˮ, бр.
13/18, 66/18 и 51/19).

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица

Изјаву копирати уколико понуду подноси група понуђача, за сваког члана групе, као
за подизвођача уколико се понуда подноси са подизвођачем.
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