ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ЗА ПОД
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-23/16)

Октобар 2016.

Исправка конкурсне документације се односи на страну број 3 и 4 ДОДАТНИ УСЛОВИ под
ставком број 5, тако да треба да гласи: Решење Министарства Пољопривреде и Заштите
животне средине o упису у листу биоцидних производ.

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 76 ЗЈН)
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организаоване 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.

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

Решење Министарства Пољопривреде и Заштите животне средине o упису у листу
биоцидних производ.

6.

Декларација произвођача (на српском језику) са упутсвом за употребу.

7.

Референтна листа за 2015 годину.

8.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује, да уколико буде изабран достави иструмент
финансијског обезбеђења уговорених обавеза – меницу

4. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача имају најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
понуђачу који je понудио дужи рок плаћања.

5. Обрасци:
5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
5.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧИ ИЛИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
5.4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
5.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
5.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 72. СТАВ 2. ЗЈН
5.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИЛАГАЊУ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

6. МОДЕЛ УГОВОРА
7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која
се односи на понуду мора бити на српском језику.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде и овом конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи следеће елементе:
1.Образац понуде
2.Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
3. Оверен модел уговора
4. Важећа дозвола за обављање делатности – уколико је таква дозвола предвиђена .
5. Решење Министарства Пољопривреде и Заштите животне средине o упису у листу
биоцидних производ.
6. Декларација произвођача (на српском језику) са упутсвом за употребу.
7. Референтна листа за 2015 годину.
8.Образац изјава понуђача да се обавезује, да уколико буде изабран достави иструмент
обезбеђења уговорених обавеза- меницу.

Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и
недвосмислени, читко попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
“ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО ЗА ПОД – набавка 10-23/16 НЕ
ОТВАРАТИ” на адресу:
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, факс и телефон понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
25.10.2016. године до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене
понуде ће бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда.
Јавно
отварање
понуда
обавиће
се 25.10.2016. године у 09.30 часова, на
адреси
наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују
јавном отвара понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.

