Број: ЈН 01/18/ППСОП
Датум: 02.07.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије
бр. 124/2012,14/2015/,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши:
1. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА
Набавка материјала за одржавање зграда и објеката по партијама
01/18/ППСОП
Дана 28.06.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца објављена је
конкурсна документација за преговарачки поступак јавне набавке број 01/18/ППСОП, у
којој Наручилац врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 01/18/ППСОП мењају се следећа поглавља:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
II
Нови рок за достављање понуда је 11.07.2018. године до 11,00 часова, док ће се јавно
отварање понуда обавити дана 01.07.2018. године у 11,30 часова.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31
ПИБ: 100959794
Матични број: 08121249
Интернет страница наручиоца: www.gerontoloski.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са
објављивањем позива за подношење понуда, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за
подношење понуда је члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама.Набавка се покреће у преговарачком поступку са објављивањем
позива за подношење понуда из разлога што је наручилац у претходно
спроведеном отвореном поступку број 03/18/ОП добио све неприхватљиве
понуде.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 01/18/ППСОП су добра – Набавка материјала за
поправку и одржавање водоводних инсталација

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs
мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428,
факс 024 556 030, е-mail адреса milan@gcsu.rs
5. Рок и начин подношења понуда
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31,
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка
материјала за поправку и одржавање водоводних инсталација , ЈН бр.
01/18/ППСОП - НЕ ОТВАРАТИ”.
Нови Позив за подношење понуда упућен је потенцијалном понуђачу дана
02.07.2018. године. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење
понуда је 11.07.2018. године до 11,00 часова. Понуда која је приспела након
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуђачи нису обавезни да доставе комплетну документацију, већ само
да своје понуде дате у отвореном поступку 03/18/ОП учине исправним.
Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене
у отвореном поступку 03/18/ОП.
6.Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 11.07.2018. године у 11,30 часова у радним
просторијама Геронтолошког центра у Суботици, Алеја Маршала Тита бр. 31,
24000 Суботица.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда,
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица
понуђача.
7.Време и место преговарања
Поступак преговарања одржаће се 11.07.2018. године одмах након обављеног
поступка отварања приспелих понуда.
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Пре почетка поступка преговарања, представници понуђача, који ће
учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу предају писмено
овлашћење за учешће у поступку преговарања, издато и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана
отварања понуда и окончања поступка преговарања.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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 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);
4) 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 немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (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. Закона, и то:
1) да је у претходне 3 обрачунске године (2017, 2016 и 2015) имао
позитиван биланс на крају године, односно да су му приходи били
већи од расхода
2) да у претходних 6 месеци рачунајући до дана објављивања позива
за подношење понуда није био у блокади, односно да му рачун није
био блокиран
3) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2015, 2016, 2017)
1.1.

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.

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.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да 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 се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из
тог биланса стања, за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и
2017. година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о
регистрацији од надлежне организације (АПР). Уместо биланса стања и
успеха у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година)
понуђач може доставити извештај о бонитету (образац БОН ЈН) који
садржи сажете билане стања и успеха за те три године (при том треба
водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење овлашћеног
ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале
године).Уколико понуђач у некој од три претходне године није био
обвезник ревизије, тј. уколико је био разврстан у категорију малих
предузећа, онда за ту годину није обавезан да достави мишљење
овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан да достави
мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три
године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу
сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о
испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити
биланс прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући
званични документ.
2) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и
то 6 месеци уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу
Управе за јавне набавке)
3) Потврду о извршењу уговорних обавеза за период од претходне 3 године
(2017, 2016 и 2015) којом доказује да је имао испоручена добра за
набавку за коју подноси понуду у наведеном временском периоду.
Референце (потврде о извршењу уговорених обавеза) су услов за
учешће у поступку и понуђач треба да достави одговарајуће референце
(потврде о извршењу уговорених обавеза ) које се односе на испоруку
робе која је предмет набавке .
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).
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.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да достави 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 доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) -4).
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 уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

