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Број јавне набавке ЈН 15-2015 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у 
                 поступку јавне набавке број 15-2015 за набавку добара –Санитетски 
                 потрошни материјал обликован по партијама   – Измена бр. 3 
 
 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за JN 15-2015 
 
1. Измена конкурсне документације врши се у  делу под редним бројем 4.Услови за учешће 
у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни 7 од 
45 под тачком 5 тако што се  додаје  тачка 3 и гласи : 
 - За понуђена добра у оквиру партије 3- Дезинфекциона средства  за ставке 2. и 3. 
достављају се Решења о упису у привремену листу биоцидних производа издата од стране 
Агенције за хемикалије или Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине 
 
 
 
Измењена и допуњена страна конкурсне документације 7 од 45  налази се у саставу овог 
документа. 
Измењена страна конкурсне документације је  обележена знаком * у десном доњем  углу 
стране. 
 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки , порталу јавних набавки града Београда и  на 
сајту Дома здравља ,,Врачар'' објавити Измену и допуну конкурсне документације – 
Измену број 3. 
 
 
Овај документ представља саставни део конкурсне документације 
 
 
С'поштовањем 
 
                                                                       Комисија за  јавну набавку   ЈН 15-2015 
                                                                           
                              
                                                                                      
                                                       
                 
 
 
 
 
 
 



- Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних  
прихода; 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
5.  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
- Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће 
делатности – Решење Министарства здравља  (Дозвола мора бити важећа) а за Партију 9- 
Алкохоли и медицински раствори  доставља се Решење Министарства здравља  (Дозвола мора 
бити важећа)  и/или Дозвола Министарства енергетике , развоја и заштите животне средине за 
обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија. 
-- Понуђач је обавезан да за понуђена добра у оквиру партија достави решења Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије са роком важности у време подношења понуде, за свако понуђено 
добро у оквиру партија  које је медицинско средство.Понуђачи су у обавези да на сваком 
достављеном Решењу  издатом од стране Агенције за лекове читко упишу за коју се партију и ставке 
у оквиру партије  достављено Решење односи. 
- За понуђена добра у оквиру партије 3- Дезинфекциона средства  за ставке 2. и 3. достављају се 
Решења о упису у привремену листу биоцидних производа издата од стране Агенције за хемикалије 
или Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине 
         6.  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из   важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити 
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
- Образац бр. 6- Образац  Изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона о јавним 
набавкама ( ,,Сл Гласник РС'' бр. 124/2012) 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
    7.    Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом  
7.1 извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за  2013. обрачунску годину којим се 
доказује позитиван финансијски биланс, односно да понуђач није пословао са губитком. 
     8.     Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом  
8.1 Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета  јавне набавке – 
доказ: Сопствена Изјава понуђача да располаже најмање једним доставним возилом за испоруку 
предмета јавне набавке.  
8.2 Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача који ће бити одговорни за 
извршење уговора и контролу квалитета –Сопствена Изјава - списaк одговорних лица за извршење 
јавне  набавке. 
 8.3 Понуђачи уз понуду достављају следеће доказе о квалитету издатим од стране сертификованих тела и 
то:   Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време подношења 
понуде. ( Тражени доказ се доставља на српском језику у виду неоверене  фотокопије). 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене 
доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач 1) до 4) , а доказ из члана 75 став 1 тач 5) Закона, дужан 
је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем  понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да 
испуњава услове из члана 75 став 1 тач 1) до 4) Закона,а доказ из члана 75 став 1 тач 5),Закона за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
НАПОМЕНА:  
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова чл 75 став 1-4  ЗЈН , који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву , уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом , ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 
у оквиру услова  јавно доступни. 
Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања јавног позива, односно слања позива за 
подношење понуда.         
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