Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-23
Дана: 07.06.2017. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге –Инвестиционо одржавање јавних
путева у граду Кикинда врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈНбр 23/2017- Инвестиционо одржавање
јавних путева у граду Кикинда
У делу

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
Страна 18 од 62

Уместо
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници
 Доказ: Извештај о бонитету, који издаје АПР (образац БОН-ЈН), за
предходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016. година,
Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР мора
садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја,
биланс стања и успеха за последње три године и показатељ за оцену
бонитета.
Задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио
губитак у три предходне обрачунске године и није био неликвидан у
последњих шест месеци од дана објављивања позива.
 Извештај НБС о блокади рачуна понуђача.

Извештај НБС о блокади рачуна за последњих шест месеци од
објављивања Позива, из којег се види да Понуђач није био у блокади
непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду.
 Потврде које издају пословне банке.
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по
банкарским рачуниима у последње две године не може бити мањи од
100.000.000,00 динара (за обе године збирно).
Треба да стоји
1) Услов да поседује финансијски капацитет

 Правна лица и предузетници
 Доказ: Извештај о бонитету, који издаје АПР (образац БОН-ЈН), за
предходне три обрачунске године 2014, 2015 и 2016. година,
Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР мора
садржати извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја,
биланс стања и успеха за последње три године и показатељ за оцену
бонитета, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није
остварио губитак у три неведене обрачунскe годинe или приложити БОНЈН који обухвата обрачунске године (2013,2014,2015) а за 2016.годину
приложити завршни рачун за статистичке потребе тј.Биланс стања и
Биланс успеха.
Задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио
губитак у три предходне обрачунске године и није био неликвидан у
последњих шест месеци од дана објављивања позива.
 Извештај НБС о блокади рачуна понуђача.
Извештај НБС о блокади рачуна за последњих шест месеци од
објављивања Позива, из којег се види да Понуђач није био у блокади
непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду.
 Потврде које издају пословне банке.
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по
банкарским рачуниима у последње две године не може бити мањи од
100.000.000,00 динара (за обе године збирно).
У делу

VI МОДЕЛ УГОВОРА
Страна 49 од 62

Уместо
Члан 6.
Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог
аванса са ПДВ-ом са роком важности до правдања аванса.
Извођач ће такође доставити наручиоцу 10 дана након извршене примопредаје радова
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року платива на први позив без
приговора, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5
(пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања
одредби из члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају
надзорног органа.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају
неотклањања грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.

Треба да стоји
Члан 6.
Извођач ће у року од 5 дана након потписивања овог Уговора наручиоцу предати
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у
висини траженог аванса са ПДВ-ом са роком важности до правдања аванса.
Извођач ће такође доставити наручиоцу 10 дана након извршене примопредаје радова
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року платива на први позив без
приговора, у висини 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5
(пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања
одредби из члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају
надзорног органа.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају
неотклањања грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Ђорђе Кленанц

