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I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА – услуге – друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и
минималне носивости 25 т
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 2 /2018
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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Дирекције за робне резерве АП
Војводине, број: 122-404-229/2018-02 од 21.09.2018. године сачинила је Измене и допуне конкурсне
документације за јавну набавку мале вредности – услуге друмског превоза камионима минималне
носивости 5 т и минималне носивости 25 т, ЈН МВ 2/2018
I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА – услуге – друмског превоза камионима минималне носивости 5 т и минималне
носивости 25 т
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 2 /2018

Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуге друмског превоза камионима
минималне носивости 5 т и минималне носивости 25 т- јавна набавка мале вредности.

1.

У конкурсној документацији у поглављу II Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања
гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на
страни број 3/39, тачка 2. Количина и опис услуга, став 2.:
- ''Превозник је дужан да се придржава свих одредби Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Сл.гласник РС“, бр. 46/95, 66/2001, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015-др. закон).'',
мења се и гласи:

''Превозник је дужан да се придржава свих одредби Закона о превозу терета у друмском саобраћају
(„Сл. гласник РС“, 68/2015 и 41/2018).''
2.

У конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни број 4/39
Обавезни услови у табеларном приказу колона 1. Обавезни услови, тачка 4. ''Да има важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач.
5) ЗЈН односно да испуњава услове за друмски превоз робе на територији Републике Србије у складу
са Законом о превозу у друмском саобраћају.'', мења се и гласи:
''Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН односно да испуњава услове за друмски превоз робе на територији
Републике Србије у складу са Законом о превозу терета у друмском саобраћају.''

3.

У конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни број 4/39
Обавезни услови у табеларном приказу колона 2. Начин доказивања тачка 4. ''Решење
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да понуђач испуњава услове за
обављање превоза робе у друмском саобраћају коју доставља у виду неоверене копије.
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Решење мора да садржи регистарске ознаке возила која су у складу са техничким капацитетом из
конкурсне документације и мора бити важеће.'' мења се и гласи:
''Лиценца за обављање јавног превоза терета коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије (фотокопија) и извод из лиценце за свако теретно возило које је у
складу са техничким капацитетом из конкурсне документације.''
4.

У конкурсној документацији у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни број 6/39
Упутство како се доказује испуњеност услова став 1.
''Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 5. и додатних услова, за учешће у
поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 3, 4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона који доказује достављањем Решења Министарствa грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, да понуђач испуњава услове за обављање превоза робе у друмском
саобраћају и доставља је у виду неоверене копије. Решење мора да садржи регистарске ознаке
таблица и мора бити важеће.'', мења се и гласи:
''Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 5. и додатних услова, за учешће у
поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 3, 4 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона који доказује достављањем Лиценце за обављање јавног превоза
терета коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије
(фотокопија) и извод из лиценце за свако теретно возило које је у складу са техничким
капацитетом из конкурсне документације.''

5. У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје непромењена.
6. Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, без одлагања
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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