КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 89/27
Датум: 11.01.2019.

Измена бр.1
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у поступку јавне набавке
мале вредности добра – Гуме за службена возила, редни број јавне набавке: 89/27, у складу са
одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у
законском року доставља измену конкурсне документације која чини саставни део конкурсне
документације.

Измена бр 1:
1.1
Врши се измена текста на странама 8/40 конкурсне документације, у делу Додатни услови, тако
да исти сада гласи:

Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Сматраће се да понуђач испуњава услове у
погледу финансијског капацитета, ако је:
- у 2016. и 2017. години имао укупан промет у
висини од најмање 6.000.000,00 динара.
- је био ликвидан (није му био блокиран рачун) у
последњих 6 месеци, који претходе месецу
објављивања позива за подношење понуда и да
није пословао са губитком у обрачунским годинама
2016. и 2017.
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР),
који мора да садржи: статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за обрачунске године 2016. и 2017.,
показатеље
за
оцену
бонитета
за
обрачунске године 2016. и 2017.,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6
месеци који претходе месецу објављивања
јавног позива није био неликвидан (да није
имао блокиран рачун).

1.2
Врши се измена текста на странама 33/40 конкурсне документације, у табели, под редним бројем
7, у делу Додатни услови, тако да исти сада гласи:

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора
да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за обрачунске
године 2016. и 2017., показатеље за оцену бонитета за обрачунске године 2016. и 2017.,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног
позива није био неликвидан (да није имао блокиран рачун).
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
-попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца (ПОТВРДА- Доказ о референци који се
налази у Конкурсној документацији или Потврда – образац у слободној форми, који садржи
релевантне елементе горе поменуте Потврде), референтни уговори и одговарајуће фактуре.
KАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
- копија доказа о радном статусу (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима
и М3а/М-А - образац (Потврда) или уговор о делу са јасно назначеним трајањем уговора без М
обрасца), за сваког радника;
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
За поседовање сервиса на територији Београда:
- фото копија власничког листа или уговора о купопродаји или уговора о закупу радње.
За машине и опрему:
- фотокопијa пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године са јасно назначеним позицијама
на којима се налази предметна опрема и машине или фотокопије уговора о набавци опреме или
фотокопије уговора о закупу или лизингу, или фотокопије фактура по којима је набавка опреме
извршена и слично.

Измењене стране налазе се у прилогу и чине обавезни саставни део конкурсне
документације.
Напомена: Нови рок за достављање понуда је 16.01.2019. године закључно са 10.00 часова.
Датум отварања понуда је 16.01.2019. године у 12.00 часова.
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4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Сматраће се да понуђач испуњава услове у
погледу финансијског капацитета, ако је:
- у 2016. и 2017. години имао укупан промет у
висини од најмање 6.000.000,00 динара.
- је био ликвидан (није му био блокиран рачун) у
последњих 6 месеци, који претходе месецу
објављивања позива за подношење понуда и да
није пословао са губитком у обрачунским годинама
2016. и 2017.
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет
(Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР),
који мора да садржи: статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс
успеха за обрачунске године 2016. и 2017.,
показатеље
за
оцену
бонитета
за
обрачунске године 2016. и 2017.,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6
месеци који претходе месецу објављивања
јавног позива није био неликвидан (да није
имао блокиран рачун).

Понуда мора да садржи:
Број
1

Назив документа
Образац понуде (Образац 1)

2
3
4
5
6

7

Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – достављање овог обрасца није обавезно
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН
(Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за обрачунске године
2016. и 2017., показатеље за оцену бонитета за обрачунске године 2016. и 2017.,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива
није био неликвидан (да није имао блокиран рачун).
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
-попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца (ПОТВРДА- Доказ о референци који се
налази у Конкурсној документацији или Потврда – образац у слободној форми, који садржи
релевантне елементе горе поменуте Потврде), референтни уговори и одговарајуће фактуре.
KАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
- копија доказа о радном статусу (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и
М3а/М-А - образац (Потврда) или уговор о делу са јасно назначеним трајањем уговора без М
обрасца), за сваког радника;

8
9
10

11

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ;
За поседовање сервиса на територији Београда:
- фото копија власничког листа или уговора о купопродаји или уговора о закупу радње.
За машине и опрему:
- фотокопијa пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године са јасно назначеним позицијама
на којима се налази предметна опрема и машине или фотокопије уговора о набавци опреме или
фотокопије уговора о закупу или лизингу, или фотокопије фактура по којима је набавка опреме
Модел
оквирног
споразума (попуњен, оверен печатом и потписан)
извршена
и слично.
Модел наруџбенице (попуњена, оверена печатом и потписана)
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој ће навести интернет страница на
којој се тражени подаци могу проверити - уколико је лице уписано у Регистар понуђача (члан 78,
став 5 Закона).
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање
и зјава по д м а те р и јално м и кри вич но м одго во р но шћ у (нпр. Изјава о независној
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ЗЈН...), који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
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