Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/66
Датум: 27.01.2016. године

ПРЕДМЕТ: IV Измена конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНД-03/16
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број
124/2012,14/2015 и 68/2015), врши се IV измена конкурсне документације за јавну
набавку број ДУ-ЈНД-03/16 – средства за одржавање хигијене то:
1.На основу датог IV појашњења-одговора на постављено питање
„заинтересованог лица“ врши се измена на 14.страни конкурсне документације, у делу
4.2 „Додатни услови за учешће понуђача из члана 76 ЗЈН“, у тачки 1., подтачка 1.3.
2. Такође се на 64.страни конкурсне документације у делу 7. „Упутство
понуђачима како да сачине понуду“, врши корекција погрешно уписаног редног броја
тачке 3. датог упутства „Партије и начин подношења понуда“. Исправно је: „2.
Партије и начин подношења понуда“.
3.Услед измене конкурсне документације мења се и рок за подношење
понуда:уместо 29.01.2016.године, до 10 часова, одређује се нови рок :
04.02.2016.године, до 10 часова.
Отварање понуда извршиће се на предвиђеном месту, 04.02.2016.године, у 10
часова и 30 минута.
У прилогу ове „IV Измене“ даје се коригована 14. и 64.страна конкурсне
документације јавне набавке ДУ-ЈНД-03/16.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ НАРУЧИОЦА
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1.2.да је понуђач 2014.
2015.године
закључио
реализовао најмање:

и
и

-за 1. Партију - 9 закључених и
реализованих уговора о испоруци
хемијских средстава за одржавање
хигијене, од којих најмање 3 уговора
са наручиоцима у смислу одредби
Закона
о
јавним
набавкама
(директним
или
индиректним
корисницима буџетских средстава),
-За 2. Партију: 9 закључених и
реализованих уговора о испоруци
прибора и галантерије за одржавање
хигијене, од којих најмање 3 уговора
са наручиоцима у смислу одредби
Закона
о
јавним
набавкама
(директним
или
индиректним
корисницима буџетских средстава)
-За 3. Партију -3 закључена и
реализована уговора о испоруци од
којих
најмање
1
уговор
са
наручиоцима у смислу одредби
Закона
о
јавним
набавкама
(директним
или
индиректним
корисницима буџетских средстава)
1.3. да понуђач располаже важећим
сертификатом система менаџмента
који је усаглашен са захтевима
стандарда–ISO 9001:2008 (за све три
партије) и
важећим
сертификатом
ISO
14001:2004, који дефинише захтеве
за управљање животном средином
(само за 1. и 3. партију)

а) Изјавом понуђача о закљученим и
реализованим
уговоримаРеференц
листом, која садржи списак појединачних
закључених и реализованих уговора
у
назначеним годинама, на обрасцу број 6.6.,
потписаном и овереном од стране
овлашћеног лица понуђача,
б) Потврдама референтних купаца /
наручилаца о закљученим и реализованим
уговорима на обрасцу 6.7.)
в) Копијама уговора наведеним
достављеној референц листи

у

- Копијама наведених важећих сертификата
преведених на српски језик, или одговарајућих
СРПС сертификата

Напомена:Овај услов (тачка 1.) мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно

2.

2.
Да
понуђач
располаже
НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ И
ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и
то: (важи за све три партије)
2.1. да понуђач има најмање 10
запослених
или
радно
ангажованих лица, од којих
најмање 2 возача са положеним
испитом за «Ц» категорију,

2.Доказује се:
а) потписаним и од стране овлашћеног
лица и овереним Обрасцем 6.8.-Изјава
понуђача о кадровском и техничком
капацитету:

б) копијама уговора о раду за запослене
2.2. да поседује сопствени или раднике на неодређено и одређено време,
изнајмљени магацински простор односно копијама уговора о привременим и
од најмање 400 м2,
повременим пословима или уговора о делу
за радно ангажоване раднике,
2.3.да располаже (власништво,
најам, лизинг) са најмање 3 (три) в) копија важеће возачке дозволе за возаче
доставна возила
«Ц» категорије.
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На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012; 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона и одредби члана 8. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 86/15), наручилац даје следеће
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на српском језику.
Сви докази се достављају на српском језику, осим уколико је наручилац изричито навео да се
одређени доказ може доставити и на страном језику и прецизирао који је то језик (у том случају,
уз понуду није потребно достављати превод како је наведено у следећем пасусу).
Уколико је који од тражених доказа сачињен на страном језику, потребно је, уз фотокопију
предметног доказа, приложити оригинал или копију овереног превода судског тумача или
превода овереног у амбасади земље у којој се као службени језик користи језик на коме је
документ који се прилаже као доказ сачињен.
Понуда која не буде сачињена на српском језику као и понуда уз коју се, на име тражених доказа,
достави документација сачињена на страном језику уз коју није приложен оригинал или копија
овереног превода, подобна је да буде одбијена као неприхватљива због битног недостатка из
члана 106. став 1., тачка 5. (недостатак због кога није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама).
2) Партије и начин подношења понуда

Предмет јавне набавке обликован је у 3 партије: 1.партија-хемијска средства за одржавање
хигијене, 2.партија-прибори и галантерија за одржавање хигијене и 3.партија-хемијска средства
за прање посуђа у професионалним машинама типа „Winterhalter“ .
Свака од наведених партија се уговара засебно.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или све три партије. Понуда мора обухватити
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе за које партије подноси понуду.
У случају подношења понуде за више партија, понуда мора бити сачињена тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
Пожељно је да поднета понуда буде пробушена, повезана јемствеником и запечаћена, тако да се
онемогући убацивање, односно уклањање појединих докумената. Делови предвиђени за
попуњавање морају бити читко попуњени (хемијском оловком, писаћом машином или
рачунарски).

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за
контакт и број телефона за контакт.

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 непосредно или путем поште на адресу: „Дом ученика средњих школа“Београд, Р.Ј. „Карађорђе“- ул. Радоја Домановића 27, (канцеларија бр.12-јавне набавке), са
назнаком „Понуда за јавну набавку број ДУ-ЈНД-03/16“- партија бр. _________(на коверти или
кутији уписује се број партије за коју се подноси понуда) -НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 10:00 часова,
04.02.2016.године.

Понуђачи, који подноси понуде за две или све три партије, дужни су да понуду за сваку појединачну
партију доставе у посебној затвореној коверти или кутији. У том случају, докази о испуњености
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