Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул.Јаше Петровића, бр. 26,
Број:404-33-9/2019
Датум:25.01.2019.године
Предмет: Прва измена Конкурсне документације за јавну набавку велике вредности радова у
отвореном поступку број: ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе
''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012, 14/2015
и 68/2015) обавештавамо Вас да је услед техничке грешке Наручилац извршио Прву измену Конкурсне
документације за јавну набавку велике вредности радова, број ЈН 1.3.1. Р/2019- Санација објекта зграде
основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, коју је
објавио на Порталу Управе за јавне набавке и то:
-на страни 1/155 -у оквиру табеле ''Рок за достављање понуда'':

Рок за достављање понуда

23.01.2019.године до 12.00 часова

-мења се и гласи:
Рок за достављање понуда

22.02.2019.године до 12.00 часова

-на страни 49/155 –Додатни услови; 1)Финансијски капацитет:
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже
потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су
достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00 динара;
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три
обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс
успеха за 2017. годину.

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен
Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге
по систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну
за претходне 3 (три) обрачунске године.
-мења се и гласи:
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже
потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су
достављени подаци мора да буде већи од 150.000.000,00 динара;
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу
јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три
обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс
успеха за 2018. годину.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен
Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да
понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге
по систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну
за претходне 3 (три) обрачунске године.
Наручилац ће објавити Прву измењену конкурсну документацију за предметну јавну набавку на
Порталу Управе за јавне набавке и званичном сајту општине.
Комисија за јавну набавку 1.3.1.Р/2019,
1.___________________________
2 .___________________________
3. _____________________________
4._____________________________
5. _____________________________

