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Аутономна покрајина Војводина
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Број: 31/XVII-5-2014
Датум: 23.09.2014.године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ број
124/2012) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Завода за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад број: 31/XVII-3-2014 од 18.09.2014.
године, сачинила је
Измену број 1.
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара- Набавка софтвера
за електронску обраду документације о културној баштини ИМУС или еквивалент
Ред. бр. ЈН МВ 4/2014
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добараНабавка софтвера за електронску обраду документације о културној баштини ИМУС
или еквивалент Ред. бр. ЈН МВ 4/2014, и то на следећи начин:

У конкурсној документацији на страни 9 - 14/36 постојећа тачка 5. УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, замењује се
новом :
„5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВАИЗМЕНА“, који је дат у прилогу.
Измена број 1 је саставни део конкурсне документације.
Измена конкурсне документације се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад www.zzskgns.rs.- линк „јавне
набавке“.
ПРИЛОГ: „5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВАИЗМЕНА“

НАПОМЕНА: При подношењу понуде понуђачи морају поступиту у складу са
наведеном изменом.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
1. Мирослав Матић, члан - службеник за јавне набавке
- Александар Челекетић, заменик члана
2. Ивана Нешков- Репић, члан
- Наташа Шијан, заменик члана
3. Александра Зековић, члан
- Катарина Максимов, заменик члана
4. Наталија Вукилић, члан
- Клаудија Петровић, заменик члана

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА- ИЗМЕНА

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке као и докази којима се доказује њихова испуњеност:
Ред.
број

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/
5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. марта 2013. године
до 19. септембра 2014. године

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату Одсек за
пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000
Крагујевац
Потврда се може наручити електронски,
слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се
потврда жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се добити на
телефон 034-307-890.

кадровски капацитет
да понуђач има минимално десет запослених
лица, од тога 3 са високом стручном
спремом- електро технички факултет

Доказ за правна лица, предузетнике и
физичка лица:
За запослене неопходно је да понуђач
достави:
- Уговор о раду на одређено или
неодређено време,
- М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код
понуђача а за предузетника М-1/СЗ образац
-фотокопију дипломе за лица са високом
стручном спремом – електро технички
факултет

5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се доказује њихова испуњеност:
Ред.
број

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/
5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. марта 2013. године
до 19. септембра 2014. године

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату Одсек за
пријем основа и налога принудне

наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000
Крагујевац
Потврда се може наручити електронски,
слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се
потврда жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се добити на
телефон 034-307-890.
кадровски капацитет
да понуђач има минимално десет запослених
лица, од тога 3 са високом стручном
спремом- електро технички факултет

Доказ за правна лица, предузетнике и
физичка лица:
За запослене неопходно је да понуђач
достави:
- Уговор о раду на одређено или
неодређено време,
- М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код
понуђача а за предузетника М-1/СЗ образац
-фотокопију дипломе за лица са високом
стручном спремом – електро технички
факултет

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75.
став 1. тачка 5) ЗЈН –важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, 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 члана 75. став 1. тачка 5)
ЗЈН –важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, понуђач може доказати
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу са
чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке као и докази којима се
доказује њихова испуњеност:
Ред.
број
1
2

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

3

да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда

4

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији

5

/
5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

финансијски капацитет
да нема дана неликвидности у периоду од 6
(шест) месеци пре објављивања Позива за
достављање понуда: од 19. марта 2013. године
до 19. септембра 2014. године

орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату Одсек за
пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000
Крагујевац
Потврда се може наручити електронски,
слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се потврда
жели.Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се добити на
телефон 034-307-890.

кадровски капацитет
да понуђач има минимално десет запослених
лица, од тога 3 са високом стручном
спремом- електро технички факултет

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка
лица:
За запослене неопходно је да понуђач
достави:
- Уговор о раду на одређено или неодређено
време,
- М3-А или М-А
образац као доказ о запослењу код понуђача а
за предузетника М-1/СЗ образац
-фотокопију дипломе за лица са високом
стручном спремом – електро технички
факултет

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН -важећа дозвола за обављање
одговарајуће делатности, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и
Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и
органа надлежног за њихово издавање:
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН а с обзиром да се ради о спровођењу
поступка јавне набавке мале вредности чија је процењена вредност мања од износа
из члана 39. став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), испуњеност свих или појединих услова,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, доказује достављањем ИЗЈАВЕ којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове.
За ову јавну набавку Понуђач Изјавом потврђује само испуњеност свих обавезних
услова из члана 75. ЗЈН, док је за додатне услове ( 1.- финансијски капацитет, 4.кадровски капацитет) неопходно доказивање на начин како је предвиђено тачком 5.
Конкурсне документације- .
За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75. тачке 5) ЗЈН.
Ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77.
став 4. Закона:
Ипуњеност услова из члана 75.ЗЈН понуђач који самостално подноси понуду,
понуђач који подноси понуду са подизвођачем и сваки од понуђача из групе понуђача
доказују ИЗЈАВОМ.
Изјаве чине саставни део Конкурсне докуменетације.

