Град Лозница

Република Србија

Град Лозница
Градска Управа
Број: ЈН 4/2019
Број:404-4-81/2019-IIIı-7
Датум: 31.01.2019. године
Лозница
На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број
124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за
Јавну набавку у отвореном поступку – Израда пројектне докуементације -измене и
допуне Просторног плана града Лознице
На страни 8 Конкурсne документације, као и у Изменама и допунама број 404-4-81/2019IIIı-5 објављеним дана 21.01.2019. године, мења се:
Р.бр.

Услов

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да
располаже
неопходним
финансијским
капацитетом,
што
подразумева да:
- понуђач у периоду од шест месеци
пре
објављивања
позива
за
подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади - да
понуђач у три обрачунске године
(2015,2016 и 2017.година) није
пословао са губитком.
- понуђач / група понуђача у случају
заједничке понуде, остварио приход у
минималном износу од 20.000.000
динара, у претходне три обрачунске
године.

Доказ
-потврда Народне банке Србије о данима
неликвидности (која мора да обухвати период
претходних шест месеци пре објављивања позива
за достављање понуде);
-биланс успеха или извод из тог биланса успеха за
три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
година). Уместо биланса успеха за три обрачунске
године понуђач може доставити извештај о
бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који
издаје Агенција за привредне регистре, који мора
да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха за три обрачунске
године (2015, 2016. и 2017. година).
- биланс успеха, изјава или неки други доказ о
укупним приходима од продаје производа, радова
или услуга, на које се уговор о јавној набавци
односи

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је понуђач у предходних пет година Фотокопије Уговора о пруженим услугама и
(2014, 2015, 2016, 2017, 2018), фотокопије рачуна.
извршио најмање један посао
у
вредности од 3.000.000 динара, везано
за
израду
просторно
планске
документације
(Регионални
просторни план или Просторни план
посебне намене или Просторни план
јединице локалне самоуправе),
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На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке 2019.
Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-Портал јавних набавки
-сајт града Лознице
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