Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-41/4/2016-02
Датум: 27. мај 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке чији је предмет набавка
услуге спровођења процеса унапређења регулативе и примене новог Закона о општем
управном поступку, по партијама, редни број јавне набавке О/1-2016.
Конкурсна документација се мења у делу „Услови за учешће у поступку јавне
набавке“ (страна 5. конкурсне документације), тако што се у оквиру додатног услова у
погледу кадровског капацитета, захтева да три радно ангажована лица имају најмање 5
година радног искуства у области израде закона, подзаконских аката, коментара
прописа и сл.
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог дописа.
Наручилац ће измену конкурсне документације објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.

Комисија за јавну набавку О/1-2016

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) 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) 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), има најмање три радно ангажована лица са стеченим
високим образовањем из релевантне области, који имају најмање 5 година
радног искуства у области израде закона, подзаконских аката, коментара
прописа и сл, који познају систем јавне управе Републике Србије и који
поседују искуство од значаја за рад јавне управе, укључујући искуство у
пројектима.

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.

