ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ “БАМБИ” БАЧКА ТОПОЛА
24300 Бачка Топола, Дунавска бр. 8.
Дана: 05.01.2017.
Број ЈН: 2/2016
Дел. број: 4-21/4-17
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), врши се
ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - О Т В О Р Е Н И П О С Т У П А К
ЈН 2/2016

ЈАВНА НАБАВКА ХР АНЕ, ПИЋ А И СРОДНИХ ПРОИЗ ВОДА
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМ А ОД 1 ДО 5
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“
БАЧКА ТОПОЛА Дунавска бр. 8.

Конкурсна документација број: 2/2016,за ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - О Т В О Р Е Н И
П О С Т У П А К ЈН 2/2016 ЈАВНА НАБАВКА ХРАНЕ, ПИЋ А И СРОДНИХ ПРОИЗ ВОДА ОБЛИКОВАНА ПО
ПАРТИЈАМ А ОД 1 ДО 5 ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА Дунавска
бр. 8., објављена на порталу јавних набавки дана 06.12.2016. године, мења се у делу:
У тексту конкурсне документације се мења рок за достављање понуда и време јавног
отварања понуда:

Рок за достављање понуда до 13.01.2017. године, до 12,00 часова.
Понуде доставити на адресу:
Предшколска установа за децу „Бамби“ Бачка Топола, Бачка Топола, Дунавска бр. 8

Јавно отварање понуда обавиће се 13.01.2017. године, у 12:15 часова, у
просторијама
Предшколске установе за децу „Бамби“ Бачка Топола, Бачка Топола, Дунавска бр. 8

1.
„I I I УСЛОВИ З А УЧЕШ Ћ Е У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. З ЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗ УЈЕ ИСПУЊ ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

у табели „ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ“ после тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:
„да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности

која је предмет јавне
набавке – Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управа за
ветерину, којим се доказује за коју намену објекат има одобрење од стране надлежног
органа.“
1.а
„у табели „ДОДАТНИ УСЛОВИ“ ред. бр. - тачка 2. се мења и гласи:
„за партије од 1 – 5 да су производи произведени по ХАЦЦП СТАНДАРДУ“
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2.
„ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“ - цртица прва, друга и
трећа се мењају и гласе:
 „ Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4. и 5. и додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под
редним бројем 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу V ове конкурсне документације), 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 5), чл.
75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је
дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.



Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. „

Докази за „ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ“ после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи
„4. Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управа за ветерину,

којим се доказује за коју намену објекат има одобрење од стране надлежног органа.“

3.
( ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
СЕ МЕЊА И НОВИ ОБРАЗАЦ 5 ГЛАСИ:
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(ОБРАЗАЦ 5)
„ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке добара ЈАВНА НАБАВКА ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО
5 , бр. ЈН 2/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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) (чл. 75. ст. 1. тач.
4) ЗЈН);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
Поседује Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управа за ветерину,
којим се доказује за коју намену објекат има одобрење од стране надлежног органа.“
Понуђач испуњава додатне услове:
није био у блокади од 01.01.2016 – 30.11.2016. године
поседује ХАЦЦП СТАНДАРД

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

М.П.

Напом ена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају
заједно.

3

4.
(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
СЕ МЕЊА И НОВИ ОБРАЗАЦ 6 ГЛАСИ:

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне
набавке добара ЈАВНА НАБАВКА ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1
ДО 5
, бр. ЈН 2/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
2)

3)
4)
5)

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
Подизвођач 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) ЗЈН);
Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Поседује Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – управа за ветерину,
којим се доказује за коју намену објекат има одобрење од стране надлежног органа.“

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

М.П.

Напом ена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Комисија за јавне набавке
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