СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ
И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Сокобањска 17а, Београд
Датум: 21.10.2020.

На основу одредбе из члана 63.ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку добара, средстава за
одржавање хигијене за потребе Специјалне болнице за церебралну парализу и
развојну неурологију, по партијама, обавештава сва заинтересована лица о изменама
Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности бр. М-08/2020, и то:
На стр.5 и 6 Конкурсне документације мења се тачка 1.2.в. тако да сада иста гласи:
„1.2.в. Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене морају бити у
складу са Правилником о детергентима (Сл. гласник РС бр. 25/2015).
Доказ: Изјава (Образац изјаве понуђача -Образац 1)“
•
•

Ова измена конкурсне документације чини њен саставни део.
Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са
извршеном изменом конкурсне документације јер ће у супротном иста бити
одбијена као неприхватљива.

Измена ће бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и
на интернет адреси Наручиоца www.sbcprn.com и сва заинтересована лица могу је
преузети електронским путем.
У складу са напред наведеним, Наручилац у наставку објављује измењен Образац
изјаве понуђача -Образац 1

Београд, 21.10.2020. године
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА
Образац бр. 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке добара - „Средства за одржавање хигијене, по партијама“,
број М-08/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуда
5) Детерџенти и остала хемијска средства за одржавање хигијене су у складу
са Правилником о детергентима (Сл. гласник РС бр. 25/2015).
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

