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ДЕЦЕМБАР 2017. године

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Број
документа

Назив документа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод
из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног суда да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе да законски заступник (ако их има више – за
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да
достави само Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3) Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења
Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, не старија од два месеца пре
отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
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4) Важећа дозвола за обављање делатности, издата
од надлежног државног органа
Доказ: Важећа дозвола Министарства здравља

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под
којим је уписан у регистар понуђача
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1)Услов:
Да je понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 2016
години остварио укапан промет добара који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде;
Доказ:
Завршни рачун за 2016 годину
2)Услов: Да је понуђач обавезан да за понуђена добра
која подлежу дозволи за стављање у промет од
Агенције за лекове и медицинска средства, морају
имати важеће решење Агенције за лекове и
медицинска средства за стављање средстава у
промет;
Доказ:Доказује се решењем АЛИМС-а.
3)Услов:Технички капацитет
Доказ:Оверена изјава понуђача да поседује бар једно
доставно возило којим ће се омогућити сукцесивна
испорука добра која је предмет ове набавке, до ФЦО
магацина наручиоца која се налази у Старој Пазови
(Образац бр 6)
4)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уко
лико буде изабран, достави меницу (Образац бр 7)

5) а) Референтна листа са наведеним установама које је
Понуђач снабдевао добрима који су предмет
набавке у 2017. години и вредностима уговора.
б) Уколико понуђач нуди добро којим није располагао у
2017.години у обавези је да достави потписану и
оверену изјаву на свом меморандуму којом потврђује
под пуном материјалном, кривичном и моралном
одговорношћу да ће обездедити снабдевање уколико
понуда буде изабрана као најповољнија.
Доказ а): Оверена изјава понуђача са вредностима
yговора (Образац бр 8)
Доказ б): Оверена изјава понуђача да није располагао
добром у 2017.години

6) Услов: Понуђач за партију бр. 2 – ПВЦ ШПРИЦ (20 мл
дводелни - Градуирани по 1 мл) мора да уз понуду достави
узорак; Понуђач за партију бр. 4 – Завојни материја,
ставка бр.4 – хидрофилна газа 100м -– газа са 17 нити
мора да уз понуду достави узорак.
Понуђач за партију бр. 8 – ЕКГ траке, мора да уз пону
ду достави и узорак за сваку ставку.
Понуђач за партију бр.15 - Стерилни комлет за дијализни
третман, мора да уз пону
ду достави и узорак
Доказ: Узорак за поменуте ставке.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. 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 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу
обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ Министарства
здравља у виду неоверене копије.
3. 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 4)
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.
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
6. Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не
може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Завршни рачун за 2016.годину, с тим да понуђач није у обавези да доставља
овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције
за привредне регистре.
2) Доказ да понуђено добро има дозволу за стављање у промет под редним
бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Решење АЛИМС-а
3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Изјава понуђача да поседује бар једно доставно возило којим ће се
омогућити сукцесивна испорука добра које је предмет ове јавне набавке до
ФЦО магацина наручиоца.
4) Средство финанасијског обезбеђења под редним бројем 4. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу.
5)
Референтна листа за 2017. годину, Уколико понуђач нуди добро којим није
располагао у 2017.години у обавези је да достави потписану и оверену изјаву на
свом меморандуму којом потврђује под пуном материјалном, кривичном и

моралном одговорношћу да ће обездедити снабдевање уколико понуда буде
изабрана као најповољнија, услов под редним бројем 5. Наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Оверена изјава Понуђача са вредностима yговора, односно оверена изјава
понуђача да није располагао добром у 2017.години.
6) Понуђач је у обавези да достави узорк за партију бр.2; партију бр.4, ставка бр.4,
партију бр 8 и партију бр 15, услов под редним бројем 5. Наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
Узорци за поменуте ставке.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, и то:
 Завршни рачун за 2016.годину за понуђаче који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан
на интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
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.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова,
Владимира Хурбана 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка санитетског
материјала, по партијама, партија бр.__________________-, ЈН бр. 9-12/17 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.01.2018.године до 08.00 часова.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр 2, дана
12.01.2018.године у 11.00 часова.
Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити УСБ или ЦД на коме је снимљена Табела која је
саставни део Обрасца понуде, док присуство представника понуђача није обавезно.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:











Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).
Образац изјаве понуђача о техничком капацитету (Образац 6)
Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла (Образац 7)
Образац референтне листе за 2017.годину. (Образац 8) или изјава на меморандуму
понуђача да није располагао добром у 2017.години
Модел уговора
Узорак за партију бр.1 ; партију бр.4 ставка бр.4; партију бр.8 и партију бр.15

