ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отвворени поступак број 60/2020

Врста предмета:

Добра

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

Предмет јавне набавке je набавка свеже и смрзнуте речне и морске рибе
Назив и ознака из општег речника: Смрзнута риба, рибљи филети и остало
рибље месо 15220000-6; Рибе 03311000-2

Измена конкурсне
документације:

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон),
врши се измена конкурсне документације на странама 9 од 49 и 17 од 49 у
делу који се односи на кадровски капацитет и достављање доказа о
поседовању кадровског капацитета.
Конкурсном документацијом је прописано да је потребно најмање 5
запослених или радно ангажованих лица, од којих је један технолог
прехрамбених производа без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну
или обе партије. Уместо тога треба да стоји најмање 4 запослена или радно
ангажована лица и један стално запослени технолог прехрамбених
производа, сходно члану 48. Закона о безбедности хране („Службени гласник
РС“ број 41/2019 и 17/2019).
Потребно је припремити понуду на 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
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2.2. Технички и кадровски капацитет
2.2.1. Технички капацитет
Понуђач треба да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа) најмање три
регистрована возила за превоз смрзнуте или охлађене рибе у складу са Законом о безбедности
хране и HACCP принципима, без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или обе партије.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копија саобраћајне дозволе возила, а уколико возило није у
својини понуђача и копије закљученог уговора који представља
неки од наведених правних основа за поседовање возила.
- важеће уверење о испитивању возила издато од Агенције за
безбедност саобраћаја или друге надлежне институције којим се
потврђује да је возило опремљено са расхладним уређајем и
термоизолацијом.

2.2.2. Кадровски капацитет
Понуђач мора да располаже довољним кадровским капацитетом.
- најмање 4 запослена или радно ангажована лица, и један стално запослени
технолог прехрамбених производа, без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или обе
партије.
Доказ за правно Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из
лице:
којег се види да су запослена или радно ангажована лица
Доказ
за пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог
предузетнике:
појединачно.
Доказ за физичко Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду, а за радно
ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у
лице:
складу са Законом о раду;
Фотокопија дипломе за технолога прехрамбених производа.
Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све време
трајања уговора.
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 уговор буде закључен између
наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у 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 И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Обавезни услови, члан 75. став 1. тачка
1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених
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2.2. Технички и кадровски капацитет
2.2.1. Технички капацитет
Ред.
бр.

Правни основ коришћења
(својина, лизинг или
закуп)

Марка, тип и регистарска
ознака возила

1.

2.

3.
(уписати податке у табелу)

2.2.2. Кадровски капацитет
Ред.
бр.
1

Име и презиме запослених односно радно ангажованих лица
2

1.
2.
3.
4.

Ред.
бр.
1

Име и презиме стално запосленог технолога прехрамбених производа
2

1.

Напомена:

Уписати у табеле потребне податке

Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
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