Дом здравља ,,Врачар''
Бојанска бр. 16
Број: 02/1164/6
Датум:03.06.2015 године
Број јавне набавке ЈН 23-2015
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности број 23-2015 за набавку добара –
Материјала за одржавање хигијене обликованог по партијама -Измена бр. 1
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 23-2015
1. Измена и допуна конкурсне документације врши се у делу под редним бројем 4.Услови
за учешће у поступку јавне набавке из чл 75 и 76 Закона и упутство како се доказује
испуњеност услова на страни 6 од 32 под тачком 1.2.1 и на страни 7 од 32 став 3 тачка 1
тако што се мења текст и гласи:
Понуђачи уз понуду достављају :
- За партију 1 за ставке под бројем 10,12 и 14 , Решења о упису у регистар хемикалија
издата од стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, а за ставку под редним бројем 13, Решење о упису у привремену листу
биоцидних производа издато од стране Агенције за хемикалије или Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине.
2. Измена и допуна конкурсне документације врши се у делу под редним бројем 5
Упутство понуђачима како да сачине понуду у ставу 2 тачка 13 на страни 8 од 32 тако што
се мења текст и гласи:
Понуђачи уз понуду достављају :
- За партију 1 за ставке под бројем 10,12 и 14 , Решења о упису у регистар хемикалија
издата од стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, а за ставку под редним бројем 13, Решење о упису у привремену листу
биоцидних производа издато од стране Агенције за хемикалије или Министарства
енергетике, развоја и заштите животне средине.

Измењене и допуњене стране конкурсне документације 6 од 32, 7 од 32 и 8 од 32 налазе
се у саставу овог документа.
Измењене стране конкурсне документације су обележене 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 1.

Овај документ представља саставни део конкурсне документације

С'поштовањем
Комисија за јавну набавку ЈН 23-2015

Јавна набавка број 23-2015
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван 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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. ( неприменљиво)
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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке ,дефинисане чл. 76.став 2 Закона и то:
1) Финансијски капацитет:
Да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци који непосредно претходе упућивању
позива за подношење понуда.
2) Неопходан технички капацитет – да у моменту подношења понуде поседује најмање једно доставно
возило за извршење предмета јавне набавке,
3) Неопходан кадровски капацитет – да пре слања позива има у радном односу минимум два
запослена радника на пословима у вези са предметом набавке.
1.2.1 Понуђачи уз понуду достављају :
- За партију 1 за ставке под бројем 10,12 и 14 , Решења о упису у регистар хемикалија издата од
стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, а
за ставку под редним бројем 13, Решење о упису у привремену листу биоцидних производа издато
од стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине.( докази се достављају у виду неоверене фотокопије).
- За партију 1 за ставку 6- Произвођачку декларацију са упутством за употребу којa садржи поред
осталих и карактеристике које су презизиране у Обрасцу структуре цена –Обр. Бр. 5 за ставку под
бројем 6 ( страна 26 од 32)- ( доказ се доставља у виду неоверене фотокопије)
- Изјаву дату на меморандуму , потписану и оверену од стране овлашћеног лица којом гарантују
да је квалитет понуђених добара прецизираних конкурсном документацијом у складу са
декларацијом произвођача.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатне услове наведене
под тачком 1.2)
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75 став1
тачка 1-4 Закона и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве –Образац бр. 2.),којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 став 1 тачка 1-4 и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
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
и писано овлашћење за потписивање наведене изјаве.
Понуђачи уз понуду достављају:
-За партију 1 за ставке под бројем 10,12 и 14 , Решења о упису у регистар хемикалија издата од
стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, а
за ставку под редним бројем 13, Решење о упису у привремену листу биоцидних производа издато
од стране Агенције за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине.( докази се достављају у виду неоверене фотокопије).
-Изјаву дату на меморандуму , потписану и оверену од стране овлашћеног лица којом гарантују да је
квалитет
понуђених добара прецизираних конкурсном документацијом у складу са декларацијом произвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац бр. 2а) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
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.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и тач. 5) Закона ,као и додатне услове
наведене под тачком 1.2

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
страна 7 од 32

*

Јавна набавка број 23-2015
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Језик на којем понуда мора бити састављена
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
 Образац бр.1- Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
 Образац бр.1а- Подаци о подизвођачу (Образац је обавезна садржина понуде само у случају подношења
 Образац бр.2- Изјава понуђача о испуњењу услова утврђених у члану 75.и 76. Закона и конкурсној
документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом
 Образац бр.2 а - Изјава подизвођача о испуњењу услова утврђених у члану 75. и 76. Закона и конкурсној
 документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом .Образац је обавезна садржинапонуде само
у случају подношења понуде са подизвођачем )
 Образац бр.3- Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
 Образац 3а- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла за
ЈН 23-2015
 Образац бр. 4- Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора
* Образац бр. 5- Образац структуре цена са техничком спецификацијом потребног стоматолошког потрошног
материјала обликованог по партијама (за све партије)
 Образац бр 6- Изјава о независној понуди (којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује даје понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл. 26
Закона)
 Образац бр.7- Образац трошкова припреме понуде( Образац је обавезна садржина понуде само у случају када
постоје трошкови припреме понуде).
 Образац бр.8- Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа у складу са чланом 75. став 2 Закона.
* Понуђачи уз понуду достављају :
-За партију 1 за ставке под бројем 10,12 и 14 , Решења о упису у регистар хемикалија издата од стране Агенције
за хемикалије или Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, а за ставку под редним бројем
13, Решење о упису у привремену листу биоцидних производа издато од стране Агенције за хемикалије или
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.( докази се достављају у виду неоверене
фотокопије).
- За партију 1 за ставку 6- Произвођачку декларацију са упутством за употребу које садржи поред осталих и
карактеристике које су презизиране у Обрасцу структуре цена –Обр. Бр. 5 за ставку под бројем 6 ( страна 26 од
32)- ( доказ се доставља у виду неоверене фотокопије)
-Изјаву дату на меморандуму , потписану и оверену од стране овлашћеног лица којом гарантују да је
квалитет понуђених добара прецизираних конкурсном документацијом у складу са декларацијом
произвођача.
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца
датих у конкурсној документацији
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно
убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови
или печат. Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део
конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити
одбијена.Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним
словимна, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.
Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног
лица понуђача.Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
Подаци о начину, месту и року за подношење понуда
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да
се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Уколико понуђач подноси
понудупутем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача,на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.Понуду доставити на адресу:Дом здравља ,,Врачар'',ул. Бојанска бр. 16, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Материјала за одржавање хигијене обликованог по партијама , ЈН бр
23-2015- НЕ ОТВАРАТИ”.
1.
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