На основу члана 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у у поступку јавне набавке мале вредности радова на замени
паркета у малој сали СЦ „Чаир“ у Нишу, ЈН бр. 404-1СЦ/8-2017, врши се
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1 И ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У делу конкурсне документације IV – „Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова», мења се и
допуњује:
1. Додатни услов у погледу пословног капацитета, на стр.16/38, тако да сада гласи:
„да је у последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на
порталу јавних набавки, извео радове на постављању најмање три спортска пода у
халама, од којих сваки појединачно минималне површине од 500 м2“.
2. У истом делу конкурсне докуменације, мења на стр.16/38, мења се и допуњује начин
доказивања додатног услова у погледу пословног капацитета, тако да сада гласи:
„Испуњеност додатног услова из чл. 76. ЗЈН под ред. бр.5, у погледу пословног
капацитета, понуђач доказује достављањем потврда инвеститора, сачињених на
меморандуму инвеститора, оверених печатом инвеститора и потписом овлашћеног лица
инвеститора, да је понуђач извео радове на постављању спортских подова, са навођењем
тачног периода извођења радова и са навођењем површине сваког појединачног
постављеог спортског пода.
Уз потврду неопходно је доставити и копију окончане ситуације – у целини, са свим
странама.
Уз понуду, неопходно је доставити ЕN 14904 стандард за понуђени под, као и
технички лист и узорак понуђеног пода како би комисија за предметну јавну набавку лако
могла да изврши увид у техничку исправност понуђеног пода.“
Измењене страница 16/38 и 17/38 су саставни делови конкурсне документације.
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом
и допуном конкурсне документације, а у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама.
Истовремено, рок за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке
продужава се на 12.06.2017.године до 12:00 часова.
Јавно отварање понуда у предметном поступку јавне набавке обавиће се дана
12.06.2017.године у 13:00 часова, у објекту града Ниша, у Улици 7.јули бр. 6 – сала у
приземљу.

У Нишу, дана 29.05.2017. године

Град Ниш
Градска управа Града Ниша
Служба за јавне набавке
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
следеће обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ:
1. Услов из чл. 75. став 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар;
2. Услов из чл. 75. став 1. тач. 2) Закона: да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних 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. Услов из чл. 75. став 1. тач. 4) Закона: 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;
Напомена: Понуђач је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има
регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и
према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе;
4. Услов из чл. 75. став 2. Закона: да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема изречену меру забране обављања делатности на снази у
време подношења понуде;
5. Услов из чл. 76. став 2. Закона - пословни капацитет: да је у последње 3 (три) године
до дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки, извео
радове на постављању најмање три спортска пода у халама, од којих сваки појединачно
минималне површине од 500 м2;
6. Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење предметне
јавне набавке има на располагању запослених најмање 5 радника у радном односу на
неодређено време или одређено време или ангажованих по основу уговора којим се
регулише рад ван радног односа.
I)

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
доказује достављањем:

* Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН – попуњене, печатом
оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача, у случају самосталног
наступа. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
* Изјаве групе понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН – попуњене, печатом
оверене и потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, у
случају подношења заједничке понуде.
* Изјаве понуђача и Изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН попуњене, печатом оверене и потписане од стране овлашћеног лица подизвођача, у
случају наступа понуђача са подизвођачем.
Додатне услове из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 5, у погледу пословног капацитета,
испуњава понуђач, док додатни услов под ред. бр. 6, у погледу кадровског капацитета,
испуњавају понуђач и подизвођач заједно.
II) Испуњеност додатног услова из чл. 76. ЗЈН под ред. бр.5, у погледу пословног
капацитета, понуђач доказује достављањем потврда инвеститора, сачињених на
меморандуму инвеститора, оверених печатом инвеститора и потписом овлашћеног лица
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инвеститора, да је понуђач извео радове на постављању спортских подова, са навођењем
тачног периода извођења радова и са навођењем површине сваког појединачног
постављеог спортског пода.
Уз потврду неопходно је доставити и копију окончане ситуације – у целини, са свим
странама.
Уз понуду, неопходно је доставити ЕN 14904 стандард за понуђени под, као и
технички лист и узорак понуђеног пода како би комисија за предметну јавну набавку лако
могла да изврши увид у техничку исправност понуђеног пода..
Испуњеност додатног услова из чл. 76. ЗЈН под ред. бр. 6, у погледу кадровског
капацитета, понуђач доказује достављањем за најмање 5 (пет) радника:
- копија М образаца за запослене раднике у радном односу на неодређено или одређено
време;
- копија уговора о радном ангажовању радника ван радног односа.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да

достави одговарајући образац М осигурања.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и из
члана 75. став 2. Закона. Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета
испуњава понуђач, док додатни услов у погледу кадровског капацитета понуђач и
подизвођач/и испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и из
члана 75. став 2. Закона. Додатне услове у погледу финансијског, пословног и кадровског
капацитета група понуђача испуњава заједно.
Начин достављања доказа
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а 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 5 (пет)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али је понуђач дужан да у понуди наведе интернет
страницу на којој су исти подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 став 1. тач. 1) Закона, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не морају да доставе
доказе из чл. 75 став 1. тач. 1), 2) и 4), Закона: извод из регистра агенције за привредне регистре,
Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису
осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 став 1 тач. 2) Закона и потврде надлежног
пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да
се понуђач налази у поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност
наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као
доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да понуђач достави копију решења регистратора
о извршеном упису или други одговарајући доказ.
У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном
документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти подаци
јавно доступни. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

