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Крагујевац
ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1.1.13/19

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у складу
са члaна 63. став 1. Закона о јавним набавкама
1. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену
конкурсне документације у поглављу:
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
(страна 11 тачка 4 конкурсне документације
Која се мења и гласи:

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
понуђач доказује достављањем : Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из члана 75. став 1 тачка 2. Закона:
А) Правно лице као понуђач доказује достављањем :
Извода из казнене евиденције основног суда, односно Уверења
основног суда на чијем је подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као
доказ да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе;
Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да 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 (захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
* Ако понуђач има више законских заступника за сваког се доставља
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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 (захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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 (захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, доказује
достављањем:
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације;

Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона:Поседовање важеће дозволе надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
5) Услов из члана 75. став 2. Закона понуђач доказује достављањем попуњеног и
овереног обрасца Изјаве о поштовању обавеза који произилазе из важећих
прописа заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (образац бр. 5). Изјава мора бити потписана и оверена

печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.Да располаже потребним финансијским капацитетом: да понуђач није био у
блокади односно није био неликвидан ниједан дан у периоду од 01.01.2018. године
до 31.12.2018. године.
Доказ: Потврда НБС - одељење за принудну наплату да у у периоду од 01.01.2018.
године до 31.12.2018. године понуђач није био у блокади. Уколико је понуђач у
наведеном периоду био у блокади, понуда тог понуђача биће одбијена.
2.Понуђена опрема мора да одговара техничким карактеристикама задатим у
конкурсној документацији односно да су понуђена добра усаглашена са описима
траженим техничком спецификацијом.
Доказ:Понуђач уз понуду доставља каталог производа или извод из каталога
произвођача опреме којима са недвосмислено доказује усаглашеност понуђених
добара са зхтевима техничке спецификације конкурсне документације за
предметну набавку. У случају да у каталогу није наведена нека од захтеваних
карактеристика, понуђач је обавезан да достави и оверену изјаву произвођача да
понуђено добро испуњава тражене карактеристике дефинисане у техничкој
спецификацији.
Тражена документација мора бити достављена на српском језику, са видљиво
обележеним свим траженим карактеристикама, као и да на наведеним доказима
буде означен редни број добра из техничке спецификације.
3.Доказ:-За добро доставити Сертификат произвођача ISO 9001:2008, или
одоварајући;
4. Да има обезбеђен овлашћен сервис на територији РС или да има уговор са
најмање три сервисера са лиценцом произвођача чију опрему нуди као
произвођач за наведена добра (или други правни основ из ког се на недвосмислен
начин може утврдити правни однос између понуђача и овлашћеног сервиса/
сервисера са лиценцом), за добро наведено у техничкој спецификацији.
Доказ:
- Уколико се као доказ доставља уговор између понуђача и овлашћеног сервиса
неопходно је доставити уговор о пословно техничкој сарадњи (или други правни
основ из ког се на недвосмислен начин може утврдити правни однос између
понуђача и овлашћеног сервиса) и изјаву или потврду произвођача да је наведени
сервис овлашћен за поправке добара од тог произвођача.
- Уколико се као доказ достављају уговори између понуђача и сервисера са
лиценцом неопходно је доставити минимум три уговра из којих се може утврдити
правни однос између понуђача и сервисера и доставити лиценце/сертификате
произвођача да су наведена лица овлашћени сервисери за поправке добара од тог
произвођача.
5.Расположивост сервиса је 24 часа дневно, 7 дана у недељи, време одазива на
сервис је максимално 6 часова од пријема позива Наручица.
Доказ: Изјава понуђача- образац из конкурсне документације

 *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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
 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,
док је услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова. Додатне услове понуђачи из групе испуњавају заједн.
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговору
да тражи од понуђача са којима ће закључити уговор, да доставе на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона .
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама Агенција за привредне регистре и Народне банке Србије и то Извод из
регистра Агенције за привредне регистре и Потврду о броју дана неликвидности
НБС.
 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.
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати
од стране надлежних органа те државе.
 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 оквирног споразума, односно
током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

