Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-164/4/2017-02
Датум: 6. новембар 2017. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену
конкурсне документације у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне
набавке чији је предмет набавка рачунарске опреме по партијама, редни број јавне
набавке О/14-2017.
На страни 8. конкурсне документације у делу који се односи на додатне услове:
- тачка 3. мења се и гласи:
технички капацитет понуђач испуњава уколико у моменту подношења понуде
има минимум један регистрован сервисни центар на територији Републике Србије.
После тачке 3. додаје се тачка 4. тако да гласи:
Понуђач мора да има партнерски однос са произвођачем опреме за продају
понуђене опреме
После тачке 4. додаје се тачка 5. тако да гласи:
Понуђач мора да има техничку документацију произвођача опреме
На страни 10. конкурсне документације у делу Упутство како се доказује
испуњеност додатних услова:
 став 2, алинеја 3. мења се и гласи :
- Потписана и оверена изјава понуђача да има сервисни центар на територији
Републике Србије (Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за учешће
у поступку јавне набавке, која чини саставни део конкурсне документацие)
 у ставу 2. после алинеје 3. додаје се алинеја 4. која гласи:
- одговарајући документ о партнерству са произвођачем понуђене опреме.
Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената:
 уговор о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме
 потврда произвођача опреме о статусу партнерстава
 гаранцијско писмо произвођача опреме
 дилерски уговор са произвођачем опреме
 изјава локалног представништва произвођача опреме
 у ставу 2. после алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи:
- техничка документација произвођача опреме

На страни 16. конкурсне документације брише се део који се односи на Захтев у
погледу партнерских односа са произвођачем опреме за продају понуђене опреме и
Захтев у погледу техничке документације
На страни 34. конкурсне документације Образац изјаве о испуњености услова из
чл. 75. и 76. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке, мења се тако што се после тачке 3)
додаје тачка 4) у моменту подношења понуде имам минимум један регистрован
сервисни центар на територији Републике Србије
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа.
Комисија за јавну набавку О/14-2017

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона);
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и
додатне услове из чл. 76. ст. 2 Закона (за све партије), и то:
1) финансијски капацитет понуђач испуњава уколико у последњих 6 месеци
који претходе месецу у којем је објављен позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био у блокади;
2) пословни капацитет понуђач испуњава, уколико је у предходне три године,
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, реализовао најмање три уговора исте или сличне врсте као што је
предмет ове јавне набавке;
3) технички капацитет понуђач испуњава уколико у моменту подношења
понуде има минимум један регистрован сервисни центар на територији
Републике Србије.
4) Понуђач мора да има партнерски однос са произвођачем опреме за продају
понуђене опреме
5) Понуђач мора да има техничку документацију произвођача опреме

1.3 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
1.4 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.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76.
ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
- Потврда Народне банке Србије о броју дана блокаде;
‐ списак реализованих уговора, са подацима о наручиоцу, периоду реализације,
предмету уговора, подацима о контакт особи код наручиоца;
‐ Потписана и оверена изјава понуђача да има сервисни центар на територији
Републике Србије (Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за
учешће у поступку јавне набавке, која чини саставни део конкурсне
документације)
- одговарајући документ о партнерству са произвођачем понуђене опреме.
Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената:
 уговор о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме
 потврда произвођача опреме о статусу партнерстава
 гаранцијско писмо произвођача опреме
 дилерски уговор са произвођачем опреме
 изјава локалног представништва произвођача опреме
 техничка документација произвођача опреме
Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
У складу са чл.79. ст. 2. и 3. Закона, Наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави
копију свих или појединих доказа о испуњености услова, а оригинал или оверену копију
доказа на увид.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави захтеване доказе о испуњености услова, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани 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 члана 75. став 1. тач. од 1) до 4), сходно чл. 78. Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање у року одређеном у
понуди добављача, на основу Записника о извршеној примопредаји потписаног од
стране овлашћеног лица Наручиоца и Добављача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.
Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су Финансијским планом
МДУЛС за 2017. годину бр. 401-00-1/2017-03 од 4. јануара 2017. године, изменама и
допунама Финансијског плана Министарства државне управе и локалне самоуправе за
2017. годину број 401-00-64/2017-03 од 3. марта 2017. године, изменама и допунама
Финансијског плана Министарства државне управе и локалне самоуправе за 2017.
годину број 401-00-145/2017-03 од 19. маја 2017. године и изменама и допунама
Финансијског плана Министарства државне управе и локалне самоуправе за 2017.
годину број 401-00-195/2017-03 од 28. јула 2017. године, у складу са Законом о буџету
Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 99/16).
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс у овој јавној набавци.
Захтеви у погледу начина и рока извршења услуге
Добављач је дужан да изврши своје обавезе у свему у складу са важећим прописима,
нормативима, обавезним стандардима, као и одредбама уговора, техничкој
спецификацији и усвојеној понуди.
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року који наведе у обрасцу понуде а који
не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора, односно од писменог
захтева овлашћеног лица наручиоца.
Испорука добара ће се извршити на адресу наручиоца, Бирчанинова 6, Београд.
Захтев у погледу начина спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају
записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара,
понуђач је дужан да у року од 24 сата замени добро на коме је утврђен недостатак.
Захтев у погледу гаранције и сервисирања
Гаранција добара која су предмет набавке је произвођачка.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
број: О/14-2017, добра, Набавка рачунарске опреме, по партијама, испуњава услове из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) у моменту подношења понуде имам минимум један регистрован сервисни центар на
територији Републике Србије.

Датум
_______________

Печат и потпис овлашћеног лица
_________________________________

