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II ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2 / 2015
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ
КУКУРУЗА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.
124/2012 и 14/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуге складиштења меркантилне пшенице
и меркантилног кукуруза обликоване по партијама.

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ И МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА
ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2 / 2015

1.

-

2.

У конкурсној документацији у поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни број 7/73, тачка 1.2.
подтачка 1) Финансијски капацитет:
''да је понуђач за претходне три пословне године (2012., 2013. и 2014.) имао укупне приходе од
најмање 15.000.000,00 динара'', мења се и гласи:
''да је понуђач за пословну 2012. и 2013. годину имао укупне приходе од најмање 10.000.000,00
динара и да у последњих 6 (шест) месеци пре месеца објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.''
У конкурсној документацији у поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни број 10/73 тачка 2. Упутство
како се доказује испуњеност услова, подтачка ''1) Финансијски капацитет: - Доказ: Извештај о
бонитету за јавне набавке за последње три године (2012., 2013. и 2014.), који издаје Агенција за
привредне регистре.'', мења се и гласи:
''1) Финансијски капацитет: - Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2012. и 2013. годину,
који садржи податке о ликвидности за 2014. годину, односно за последњих 6 (шест) месеци пре
месеца објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који издаје
Агенција за привредне регистре.''

3.

На основу ових измена и допуна утврђен је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ дела V ''Услови за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова''
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1.
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),
односно да је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности-складиштење у регистру АПР-а или
поседује други документ у коме је предвиђено као делатност складиштење (статут, оснивачки акт, др.);
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).
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) Финансијски капацитет:
- да је понуђач за пословну 2012. и 2013. годину имао укупне приходе од најмање 10.000.000,00
динара и да у последњих 6 (шест) месеци пре месеца објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

2) Пословни капацитет:
- да је понуђач за претходне три пословне године (2012., 2013. и 2014.) извршио услуге складиштења, чувања и
обнављања меркантилне пшенице и/или меркантилног кукуруза у укупној вредности од најмање 2.000.000,00
динара.
3) Технички капацитет:
- да понуђач у сопственом власништву има исправан и одговарајући грађевински складишни простор типа силос
(бетонски или метални), уз могућност одвојеног смештаја, груписања и елевирања меркантилне пшенице и/или
меркантилног кукуруза, минималног капацитета 2.000 тона, са опремом (дефинисаном у поглављу XIV Образац
изјаве о техничким карактеристикама складишта тачка 7) и 8)), као и опремом за испитивање квалитета или имати
закључен уговор о техничкој сарадњи са акредитованом контролном кућом за контролу квалитета и квантитета
пољопривредних производа (поглавље XIV Образац изјаве о техничким карактеристикама складишта тачка 9) или
10)).
-Понуђач мора бити у могућности да изврши упис хипотеке на силосу или другом виталном објекту у власништву,
или гаранцију банке као средство обезбеђења извршења уговора;
4) Кадровски капацитет:
- минимум 1 (једно) запослено лице са VII-1 степеном стручне спреме пољопривредне технолошке струке или
друге;
- минимум 1 (једно) запослено лице са средњом стручном спремом – магационер задужен за залихе.
Напомена: неопходно је да сви извршиоци буду у радном односу.
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, у складу са чланом 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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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
(Напомена: уколико у Агенцији за привредне регистре није регистрована као претежна делатност складиштење,
доставити други документ у коме је предвиђена као делатност складиштење – Статут или уговор о оснивању
Д.О.О.).
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда и вишег 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
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html) 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. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива
за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) 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;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Доказ: Потписан и оверен Oбразац Изјаве XIII дат у Конкурсној документацији. 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) Финансијски капацитет:
- Доказ: Финансијски капацитет: - Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке за 2012. и 2013. годину, који
садржи податке о ликвидности за 2014. годину, односно за последњих 6 (шест) месеци пре месеца објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који издаје Агенција за привредне регистре.''
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2) Пословни капацитет:
Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен образац Референт листе (Образац XVI
документације);

и XVI-а Конкурсне

3) Технички капацитет:
- Доказ: Изјава о техничком капацитету складишта попуњена, потисана и печатом оверена којом понуђач потврђује
да располаже захтеваним техничким капацитетом (Образац XIV Конкурсне документације).
- Доказ: Фотографија складишта, извод из листа непокретности као доказ о власништву за силос као и извод из
теретног листа (копије) за силос или други витални објекат у власништву Понуђача на коме се може извршити упис
хипотеке.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
-

Доказ: Копија процене судског вештака, тржишне и грађевинске вредности непокретне имовине у власништву
Понуђача;
Доказ не може бити старији од три године пре отварања понуда;

4) Кадровски капацитет:
- Доказ: Изјава понуђача попуњена, потисана и печатом оверена, којом потврђује да располаже довољним
кадровским капацитетом о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за понуђача, који ће бити
одговорни за извршење уговора као и о лицима одговорним за контролу квалитета (Образац XV Конкурсне
документације).
Понуђач уз изјаву доставља и копије обрасца М-3а или други одговарајући образац из којег се види да су запослена
лица пријављена на пензиjско осигурање, за сваког запосленог појединачно.
Напомена: неопходно је да сви извршиоци буду у радном односу.
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) Закона.
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.
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 о стручној оцени
понуда 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.
На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН), односно Наручилац
не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказе одређене ЗЈН или Конкурсном
документацијом, ако је Понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно
доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на
тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.
НАПОМЕНА за лице уписано у Регистру понуђача: уколико у Агенцији за привредне регистре није регистрована
као претежна делатност складиштење, доставити други документ у коме је предвиђена као делатност
складиштење – Статут или уговор о оснивању Д.О.О. (Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).
Регистар понуђача је доступан на интернет страници организације надлежне за регистрацију привредних
субјеката.
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, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
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оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Образац изјаве чини саставни део Конкурсне документације и дат је у делу XVII Конкурсне документације.
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.
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) ЗЈН,
доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, односно исте не мора да достави уз понуду коју подноси за
другу партију у којој учествују.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим изменама и допунама.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама
објављују се на Порталу јавних набваки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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