ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 7/2019

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Број партија:

Број и назив партије:

Измена конкурсне
документације:

Предмет јавне набавке је набавка садног и украсног
биља за екстеријер и ентеријер, резаног цвећа и
позамантерије.
Назив и ознака из општег речника: 03451000-6 Биљке,
03451100-7 Саднице, 03451300-9 Жбуње, 03121200-7
Резано цвеће, 39561140-5 Украсна позамантерија.
4
Партија 1 - Четинари, лишћари и украсно жбуње
Партија 2 - Једногодишњи садни материјал за
екстеријер
Партија 3 - Декоративни садни материјал за ентеријер
Партија 4 - Резано цвеће и позамантерија
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације на
странама 7 од 81 и 8 од 81 конкурсне документације,
које се односе на ДОДАТНЕ УСЛОВЕ (ЧЛАН 76.
ЗАКОНА) и то у следећим тачкама:
-

2.2.1. Технички капацитет по партијама
2.2.2. Кадровски капацитет по партијама

У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Ради правилне припреме понуде потребно је
припремити понуду у складу са измењеним странама
конкурсне документације које се налазе у прилогу и
биће објављене на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 7 од 81

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
2.1. Пословни капацитет по партијама
-Укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2015, 2016,
2017 и 2018. години:
– минимум за Партију 1 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
– минимум за Партију 2 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
– минимум за Партију 3 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а
– минимум за Партију 4 - 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач који у поступку јавне набавке подноси понуду за више партија
мора за сваку партију посебно доставити доказ за пословни капацитет који је тражен
конкурсном документацијом.
Доказ за правно
лице:
Доказ
за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Вредност испоручених добара којa су предмет јавне набавке доказују
се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним
вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све
захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.

2.2. Технички и кадровски капацитет по партијама
2.2.1. Технички капацитет по партијама
- понуђач треба да поседује (у својини, по основу лизинга или уговора о закупу)
најмање једно возило за превоз добара без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или
више партија.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- Као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне дозволе
возила или очитана саобраћајна дозвола, а уколико возило није у својини
понуђача и копију закљученог уговора који представља неки од наведених
правних основа за поседовање возила.

2.2.2. Кадровски капацитет по партијама
Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетима:
- најмање 2 запослена лица без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну
или више партија.
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача
као и лице које је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим
пословима.
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Доказ за правно
лице:
Доказ за Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се
предузетнике: види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког
Доказ за физичко запосленог појединачно.
лице::

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ
НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно
уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном
споразуму, односно уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона
о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне
услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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