
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
    03 Број: 404-8/7-15-07
      30.04. 2015. године
            Б е о г р а д

                             ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) врши се измена конкурсне документације за јавну набавку добара –
Канцеларијски материјал по партијама за потребе  Народне скупштине, ЈН број 7/15.

Мењају се стране 19. и 22. Конкурсне документације.

            У прилогу се налази измењене стране.

Комисија за јавну набавку



VI   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. ЗАКОНА.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач, који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 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. 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).

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

· Пословни капацитет:
Да је понуђач у предходне три  године (2012,  2013.  и 2014.  година),  пре објављивања
Позива на Порталу ЈН, успешно извршио извршио испоруку предметних добара, у
минималној вредности од 10.000.000,00  динара без ПДВ-а,  без обзира да ли се понуда
подноси за једну или више партија.
(члан 77. Став 2. Тачка 2. Закона о јавним набавкама)

· Кадровски капацитет:
Да понуђач, у моменту објављивања Позива на Порталу ЈН, има запослена  најмање три
лица, без обзира да ли се понуда подноси за једну или више партија

· Технички капацитет:
Да понуђач поседује ( у својини или по основу лизинга или по другом правном
основу) најмање два регистрована возила, без обзира да ли се понуда подноси за
једну или више партија.
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Напомена: Понуђач/Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција
за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе
за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН-а, али је
у обавези да уз понуду достави потписан и оверен Образац изјаве (обазац изјаве дат је у
поглављу XVI конкурсне документације) којим потврђују да су регистровани понуђачи у
Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

2.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

За пословни капацитет:
Понуђач је дужан да приложи:
попуњен Образац Референтна листа и попуњен Образац потврде.
Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника
купца/наручиоца, и оверена печатом купца/наручиоца.
Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној документацији.

За кадровски капацитет:
Понуђач је дужан да приложи:
1.Фотокопије радних књижица и МА образаца или других одговарајућих образаца из којих се
види да су лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно.

За технички капацитет:

Понуђач је дужан да приложи фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила, а
уколико возила нису у својини понуђача и фотокопије уговора о лизингу или фотокопије
уговора о поседовању по другом правном основу.

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). 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.
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