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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Прва измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену
конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет
услуге агенције за посредовање при резервацији хотелског смештаја, редни број јавне
набавке ЈНМВ/8-2016.
Конкурсна документација се мења на страни 5. конкурсне документације, у
оквиру додатних услова за учешће у поступку, тако што се у тачки 1.2) брише алинеја
2, тј. брише се додатни услов да понуђач има успостављен систем менаџмента
управљања квалитетом ISO 9001 за област која је предмет јавне набавке.
С обзиром на то да је прва измена и допуна конкурсне документације, извршена
седам дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок за
подношење понуда до 26. априла 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда
обавиће се 26. априла 2016. године са почетком у 10:30 часова
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа.
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ/8-2016

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.

1.2.

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) 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).
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и
додатне услове из чл. 76. ст. 2 Закона, и то:
1) пословни капацитет понуђач испуњава, уколико је у предходне три
године, до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, реализовао најмање три услуге исте или сличне врсте као
што је предмет ове јавне набавке;
2) кадровски капацитет понуђач испуњава, уколико по основу радног односа
или рада ван радног односа, у тренутку подношења понуде, (уговор о
делу, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о
допунском раду или други уговор који је правни основ ангажовања од
стране понуђача), располаже са минимум три лица која имају завршен
одговарајући курс за међународног путничког агента и која ће бити
одговорна за извршење уговора и квалитет пружених услуга.

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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
1.4 Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача,
сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености обавезних и додатних 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.
Испуњеност обавезног услова чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, понуђач доказује
достављањем важеће дозволе – лиценце за обављање послова организатора путовања,
издате од стране надлежног органа, Регистратора туризма, на основу члана 51. Закона о
туризму („Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. Закон, 93/2012 и 84/2015).
Испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета, понуђач доказује
достављањем и копије сертификата за међународног путничког агента за најмање три
радно ангажована лица.
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.

