
Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 1/2017 -услуга-  

Израда пројектне документације изведеног објекта водоводне мреже-2. фаза 
 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.  

 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат 
је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
Додатни услови:  
1) да понуђач има минимум 3 пројекта водоводне мреже (сваки 
минималне вредности 4.500.000,00 дин., у претходне 3 године-
2014.,2015.,2016.); 
2)  Велика лиценца HT (ПО71Г3) и Велика лиценца НМ (ПО71М2). 
3) Потврда о обиласку терена (поглавље XII) 
Доказ: 
1) Оверена и потписана Референц листа пројеката 
2) копије захтеваних лиценци 
3) Потврда оверена и потписана од стране наручиоца јавне набавке 
(поглавље XII). 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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