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Предмет јавне набавке je набавка биротехничке опреме.
Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у
угоститељству 39311000-5.
На основу члана 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
врши се допуна Конкурсне документације у делу који се
односи на додатне услове у погледу техничког капацитета на
страни 8 од 45 конкурсне документације.
Измена ће бити објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
Измењена страна конкурсне документације налази се у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 8 од 45

2.1.2. Пословни капацитет
- Укупна вредност испоручених добара које су предмет јавне набавке у 2015,
2016, 2017. и 2018. години, до истека рока за подношење понуде – у минималном износу,
15.000.000,00:
Доказ за правно
лице: - Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са
Доказ за
исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу
предузетнике:
који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка
Доказ за физичко референтних наручилаца.
лице:
2.2. Технички капацитет
Понуђач мора да поседује довољнe техничкe капацитетe:
- треба да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа) најмање једно
регистровано возило;
- понуђач треба да има статус овлашћеног сервисног партнера произвођача
опреме коју нуди.
Доказ за правно лице: - Као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне
дозволе возила или очитана саобраћајна дозвола, а уколико
Доказ за
возило није у својини понуђача и копије закљученог уговора који
предузетнике:
представља неки од наведених правних основа за поседовање
возила;
Доказ за физичко
- Важећа потврда или сертификат издат од стране произвођача
лице:
понуђене опреме.
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
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