Поштовани,
обавештавамо све потенцијалне понуђаче да ћемо, како бисмо поступили у складу са
чланом 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015“)
и обезбедили што већу конкуренцију у поступку јавне набавке добара – апарат за
хипотермију за потребе Универзитетске дчје клинике, ЈН В-35/2015, дозволити да се
измени Конкурсна документација у делу за додатни услов (кадровски капацитет),
-

страна 6 од 42,
страна 9 од 42,
страна 13 од 42.

Услед измена Конкурсне документације 2 дана пре истека рока за подношење понуда,
Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и у складу са наведеним објавити
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
У наставку објављујемо измењене делове Конкурсне документације, који постају њен
саставни део.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
03.11.2015.

 ПРЕДУЗЕТНИК ПДВ ОБВЕЗНИК, ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ КЊИГЕ ПО
СИСТЕМУ ПРОСТОГ/ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА:
 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровано обављање делатности, за 2013 годину.
 Потврда о оствареном укупном промету на текућем рачуну код пословне банке за 2013.
годину.
Напомена: Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже
податке о блокади за последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да докаже да није
био у блокади у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, прилагањем потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватати захтевани период.
1.2.г. Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:
a) понуђач мора да има радно ангажовна минимум 2 (два) лица која ће бити одговорна за
извршење уговора.
Доказ: Изјава понуђача, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има
радно ангажована минимум 2 (два) лица која ће бити одговорна за извршење уговора
односно која ће обезбедити испоруку, монтажу, пуштање у рад, обуку особља као и
сервис у гарантном и вангарантном року.
1.2.д. Каталог или фотокопија каталога
У достављеном каталогу или фотокопији каталога траба да буду обележене техничке
карактеристике које понуђено добро поседује. Да би понуда била оцењена као одговарајућа те
карактеристике морају бити макар једнаке минималним техничким карактеристикама
дефинисаним у Прилогу 1 Конкурсне документације.
1.2.ђ. Копија сертификата ISO 9001 за понуђача.
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
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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 ПРЕДУЗЕТНИК ПДВ ОБВЕЗНИК, ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ ВОДИ КЊИГЕ ПО
СИСТЕМУ ПРОСТОГ/ДВОЈНОГ КЊИГОВОДСТВА:
 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој
територији је регистровано обављање делатности, за 2013 годину.
 Потврда о оствареном укупном промету на текућем рачуну код пословне банке за 2013.
годину.
Напомена: Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о
блокади за последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6
(шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, прилагањем потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће
обухватати захтевани период.
1) Изјава понуђача, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има радно
ангажована минимум 2 (два) лица која ће бити одговорна за извршење уговора односно
која ће обезбедити испоруку, монтажу, пуштање у рад, обуку особља као и сервис у
гарантном и вангарантном року.
2) каталог или фотокопија каталога
У достављеном каталогу или фотокопији каталога траба да буду обележене техничке
карактеристике које понуђено добро поседује. Да би понуда била оцењена као одговарајућа те
карактеристике морају бити макар једнаке минималним техничким карактеристикама
дефинисаним у Прилогу 1 Конкурсне документације.
3) Копија сертификата ISO 9001 за понуђача
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.
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За предузетника: Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности, за 2013 годину.
Потврду о оствареном укупном промету на текућем рачуну код пословне банке за 2013
годину.
Напомена: уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о
блокади за последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих
6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, прилагањем потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка
Србије, принудна наплата, Одељење за пријем , контролу и унос основа и налога, а која ће
обухватати захтевани период;
Изјава понуђача, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има радно
ангажована минимум 2 (два) лица која ће бити одговорна за извршење уговора односно која
ће обезбедити испоруку, монтажу, пуштање у рад, обуку особља као и сервис у
гарантном и вангарантном року.
каталог или фотокопија каталога
У достављеном каталогу или фотокопији каталога треба да буду обележене техничке
карактеристике које понуђено добро поседује. Да би понуда била оцењена као одговарајућа
те карактеристике морају бити макар једнаке минималним техничким карактеристикама
дефинисаним у Прилогу 1 Конкурсне документације.
Копија сертификата ISO 9001 за понуђача;
Попуњену, од стране понуђача потписану и печатом оверену изјаву Образац трошкова
припреме понуде (Образац бр. 3, Поглавље VIII) понуде није неопходно попунити и
потписати;
Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац Изјаве о независној
понуди (Образац бр. 4, Поглављe IX);
Попуњен, од стране понуђача поптписан и печатом оверен Образац Изјаве да понуђач
испуњава услове из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (Образац бр. 5, Поглавље X);
Попуњен, од стране понуђача поптписан и печатом оверен Образац Изјаве о издавању
инструмента обезбеђења (Образац бр. 6, Поглавље XI);
Модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да се слаже
са елементима Модела уговора (Поглавље XII).

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова и иста мора бити
сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити
је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака
понуде, а у складу са одредбом из члана 106. Закона о јавним набавкама.
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