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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),
Комисија за јавну набавку образована
решењем директора број 103/2017од 14.02.2017. године, урадила је :
ИЗМЕНУ
Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр.1.1.1/2017– намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, која је објављена на
порталу Управе за јавне набавке
и интернет страници наручиоца дана
06.04.2017.године, и то мења се:
I У конкурсној докоментацији, у делу : IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на
страни 40 , код захтева „да понуђач располаже са најмање 1 наменским возилом
за превоз предметних добара“ мења се „Доказ“ који понуђач доставља ,
текст:
„ Доказ је:
Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем изјаве на обрасцу који је у
саставу конкурсне документације- Образац бр.8 и :
а) копију важеће/их саобраћајних дозвола -очитана саобраћајна дозвола, односно ако
саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије
важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила,
(уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о
коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник,
потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на располагање
трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица
које је корисник лизинга).
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број
возила и датум истека важења регистрације“
мења се и гласи:
„ Доказ је:
Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем изјаве на обрасцу који је у
саставу конкурсне документације- Образац бр.8 и :
а) копијe важеће/их саобраћајних дозвола -очитана саобраћајна дозвола, односно ако
саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије
важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила,
(уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о
коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник,
потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на располагање
трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица
које је корисник лизинга).
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број
возила и датум истека важења регистрације“
в) за возило хладњачу потребно је доставити и потврду (са техничког прегледа)
којом се доказује да је возило - хладњача или други документ из кога се види да се
ради о хладњачи и слику самог возила.“
Ради практичних разлога у састављању понуде, у прилогу достављамо
измењену страну конкурсне документације, и то страна 40:
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3. Да понуђач у било ком периоду у претходне две године ( 2015 и 2016) има референце о
испоруци добара наведених у техничкој спецификцији , а која су предмет јавне набавке, и посебно
:
 за партију 1. у минималном укупном износу од 6.500.000,00 динара са ПДВ – ом
 за партију 3. у минималном укупном износу од 4.000.000,00 динара са ПДВ – ом
 за партију 11. у минималном укупном износу од 6.000.000,00 динара са ПДВ – ом
Доказ је :
Референтна листа са испорученим добрима у 2015. и 2016.години, са потврдама потписаним и овереним
од стране наручиоца купаца којима је извршена набавка.
Референтна листа и потврда референтне листе се дају на образцима који чине саставни део Конкурсне
документације (Образац 6. и 7.).
Наручилац неће признати потврде које су добијене од међусобно правно повезаних лица.
Наручилац задржава право да тражи на увид оргинал уговора из којих се могу проверити наводи
из референтне листе и потврда.
Понуђач ће умножити приложени образац у онолико примерака колико има референци.
*У случају подношења заједничке понуде услово пословном капацитету понуђача, чланови групе

испуњавају заједно.
**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражени доказ о пословном
капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов

Да понуђач а располаже неопходаним техничким и кадровским капацитетом – под неопходним
техничким и кадровским капацитетом сматра се:
1. да понуђач располаже са најмање 1 наменским возилом за превоз предметних добара.
Доказ је:
Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем изјаве на обрасцу који је у саставу конкурсне
документације- Образац бр.8 и :
а) копијe важеће/их саобраћајних дозвола -очитана саобраћајна дозвола, односно ако саобраћајна
дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе
доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или
уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није
власник, потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на располагање трећем
лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник лизинга).
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и датум
истека важења регистрације“
в) за возило хладњачу потребно је доставити и потврду (са техничког прегледа) којом се доказује
да је возило - хладњача или други документ из кога се види да се ради о хладњачи и слику самог
возила.

2. да понуђач има радно ангажовано техничко особље које ће бити одговорно за извршење
уговора и контролу квалитета – најмање једно
Доказ је:
Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем изјаве на обрасцу који је у саставу конкурсне
документације- Образац бр. 8 и М обрасца
*У случају подношења заједничке понуде ,услов о техничком и кадровском капацитету чланови групе

испуњавају заједно.
**Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, услове о техничком и кадровском капацитету испуњава
самостално или заједно са подизвођачима .
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II У конкурсној докоментацији, мења се :
ОБРАЗАЦ 8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 76. ЗЈН, односно мењају се стране од 93 и 94 конкурсне документације, које су

у прилогу ове измене.
Измењени ОБРАЗАЦ 8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ
УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 76. ЗЈН чини саставни део Конкурсне документације и исте је

потребно да понуђач достави наручиоцу уз осталу документацију.

У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
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ОБРАЗАЦ 8.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ
УСЛОВА ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке намирница и прехрамбених производа за спремање
хране, број ЈН 1.1.1/2017 испуњава све услове из 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач располаже са довољним техничким капацитетом , и то:


Понуђач у моменту подношења понуде поседује возила (најмање једно ) којима се
према посебним законима и захтевима из конкурсне документације искључиво
транспортују робе које су предмет јавне набавке , и то:

Ред.
Бр.
1.

2.

Врсте возила
- тип, марка _________________________________ ,
-регистарски број ____________________________,
-број шасије ______________________
- тип, марка _________________________________ ,
-регистарски број ____________________________,
-број шасије ______________________

ПРИЛОГ :
а) копија/е важеће/их саобраћајних дозвола -очитана саобраћајна дозвола, односно ако
саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о
купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл.
Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је доставити и
сагласност власника за давање возила на располагање трећем лицу (нпр. сагласност лизинг
куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник лизинга).
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и
датум истека важења регистрације
в) за возило хладњачу - потврда (са техничког прегледа) којом се доказује да је возило хладњача или други документ из кога се види да се ради о хладњачи и слику самог возила.
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2. Понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом , и то :
Понуђач у моменту подношења понуде има радно ангажованo најмање једно лице
које ће бити одговорно за извршење уговора и контролу квалитета, и то:

Ред.
Бр.
1.

Име и презиме запосленог
_________________________________ (име и презиме)
________________________________ (стручна спрема)
_________________________________(послови на којима је ангажован)
_________________________________телeфин

2.
_________________________________ (име и презиме)
________________________________ (стручна спрема)
_________________________________(послови на којима је ангажован)
_________________________________телeфин

ПРИЛОГ: Копија уговор о радом ангажовању и копија М обрасца.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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