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Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак
Цара Лазара број 51.
Чачак
24/2018-ЈН
22.02.2018. године

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, Наручиоца ЈП
''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или
допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на
Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, Наручиоца ЈП
''Градац'' Чачак, врши измену конкурсне документације и то на следећи
начин:
Стране 9, 11, 13, 14, и 20 предметне конкурсне документације престају да важе
и замењује се странама 9 - по измени конкурсне документације, 11 - по измени
конкурсне документације, 13 - по измени конкурсне документације, 14 - по измени
конкурсне документације и 20 - по измени конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 9 - по измени конкурсне
документације, 11 - по измени конкурсне документације, 13 - по измени конкурсне
документације, 14 - по измени конкурсне документације и 20 - по измени конкурсне
документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у
складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом
објављене стране 9 - по измени конкурсне документације, 11 - по измени конкурсне
документације, 13 - по измени конкурсне документације, 14 - по измени конкурсне
документације и 20 - по измени конкурсне документације преузму са Портала јавних
набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно објављених
страна конкурсне документације - редни број страна конкурсне документације 9, 11,
13, 14 и 20.
У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи
у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак
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Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територји;
( услов из чл. 75. ст. 1. тч. 4) Закона о јавним набавкама )
Чланом 77. ст. 1. тч. 4) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова
из чл. 75. ст. 1. тч. 4) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног
пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације
Доказ:
Правно лице као понуђач и предузетник као понуђач:
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 Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Физичко лице као понуђач:
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.
НАПОМЕНА:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

4)

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, с обзиром да је таква предвиђена посебним прописом
( услов из чл. 75. ст. 1. тч. 5) Закона о јавним набавкама )

Доказ који се доставља:
Лиценца за обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим
горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, издата од стране
Агенције за енергетику којом се утврђује испуњеност услова прописаних Законом о
енергетици
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Технички капацитет
Неопходан технички капацитет:
Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености којом понуђач мора
да располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други
основ располагања ( да понуђач након дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, односно после 22.02.2018. године, располаже са
следећим техничким капацитетом ), а то је:--- пословни простор за обављање делатности понуђача - бензинска станица, и то:
- најмање 1 на територији града Чачка
- најмање 1 на територији града Београда
Доказ:
пописна листа са стањем на дан 31.12.2017. године ( за средства набављена до
31.12.2017. године )
Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу,
или другим основом располагања ( ако је техничка опрема купљена / закупљена, или
се истом располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2017.
године ).

4)

Кадровски капацитет
Неопходан кадровски капацитет:
Да понуђач након дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, односно после 22.02.2018. године, има у радном односу на неодређено
или одређено време, или по другом правном основу радно ангажована лицa, и
то минимум:
- 4 ( четири ) радника који ће бити ангажовани на реализацији испоруке добара из
предмета јавне набавке
Доказ:
фотокопија уговора о раду на одређено или неодређено време, односно
фотокопије уговора о радном ангажовању у складу са одредбама важећег
Закона о раду

БИТНА НАПОМЕНА: Испуњеност свих обавезних и додатних услова понуђачи доказују
достављањем изјаве на одговарајућем обрасцу из конкурсне документације, осим важеће
Лиценце за обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање превозних средстава, издата од стране Агенције за енергетику којом се
утврђује испуњеност услова прописаних Законом о енергетици
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одељак - IV - 5 Упуство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама а у
зависности од начина подношења понуде:
Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) ЗЈН и додатних услова
одређених конкурсном документацијом ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду
подноси самостално ) доказује достављањем ИЗЈАВЕ понуђача ( понуђач који
понуду подноси самостално ) о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1 тч. 1), 2), 4) и додатних услова одређених конкурсном
документацијом и чл. 76. Закона о јавним набавкама, којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке ( чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама ) - ОБРАЗАЦ
1/1 из конкурсне документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН - поглавље IV - одељак IV 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним
набавкама ( тч. 4 ), ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду подноси самостално )
доказује достављањем - Лиценце за обављање енергетске делатности - трговина
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава,
издата од стране Агенције за енергетику којом се утврђује испуњеност услова
прописаних Законом о енергетици, и која гласи на име понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
ИЗЈАВУ понуђача и подизвођача ( понуда са подизвођачем ) о испуњености
обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тч.. 1), 2), 4) ЗЈН и додатних услова одређених
конкурсном документацијом и чл. 76. Закона о јавним набавкама, потписану од
стране овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом понуђача и подизвођача - ОБРАЗАЦ 1/2 из конкурсне документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН понуђач који понуду
подноси са подизвођачем, поред Лиценце за обављање енергетске делатности
издате на име понуђача, а за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача, доказује и достављањем - Лиценце за обављање енергетске
делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава, издата од стране Агенције за енергетику којом се утврђује
испуњеност услова прописаних Законом о енергетици издате на име
подизвођача.
НАПОМЕНА:
Уколико део набавке који ће се извршити преко подизвођача не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке и за који део је обавезна горе означена лиценца, понуђач који
понуду подноси са подизвођачем испуњеност овог услова може доказати преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке достављањем Лиценце за
обављање енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање превозних средстава издате на име подизвођача.
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Уколико понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда ), испуњеност
услова за учешће у поступку јавне набавке група понуђача доказује достављањем
ИЗЈАВЕ понуђача из заједничке понуде ( изјава понуђача из групе понуђача ) о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тч. 1), 2),
4) ЗЈН и додатних услова одређених конкурсном документацијом и чл. 76. Закона о
јавним набавкама, која мора бити потписана и оверена печатом од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача - ОБРАЗАЦ 1/3 из конкурсне
документације.
Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тч. 5) ЗЈН доказује онај понуђач/и из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно
испуњење тог обавезног услова, и то достављањем - Лиценце за обављање
енергетске делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава коју издаје Агенција за енергетику и којом се
утврђује испуњеност услова прописаних Законом о енергетици, и која гласи на име
понуђача из групе понуђача коме је поверено извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца
о свакој 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 прописан начин.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ НАРУЧИЛАЦ ПРЕ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОПРЕДЕЛИ ДА ТРАЖИ ОД
ПОНУЂАЧА, ЧИЈА ЈЕ ПОНУДА ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА, ДА
ДОСТАВИ НА УВИД ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНУ СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ
ДОКАЗА
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова из ког разлога је наручилац одредио и доказе које ће евентуално понуђач чија је
понуда оцењена као најповољнија бити дужан да достави на увид.
У том случају, понуђач који је регистрован у Регистру понуђача ( www.apr.gov.rs ), као
доказ о испуњености обавезних услова, може доставити Изјаву да је регистрован у
Регистру понуђача са навођењем интернет странице на којој се тај податак налази или да
достави Извод или Потврду издату од стране АПР-а да је регистрован у Регистру понуђача.
Уколико пак, по позиву наручиоца понуђач не достави Изјаву да је регистрован у Регистру
понуђача, наручилац ће сам извршити проверу увидом на интернет страницу АПР-а.
Понуђач који није регистрован у Регистру понуђача за обавезан услов из чл. 75. ст. 1. ЗЈН,
није дужан да доставља Извод из АПР-а, обзиром да је овај податак јавно доступан на
интернет страници АПР-а, већ је довољно да наведе интернет страницу на којој је овај
податак јавно доступан. Уколико пак, овај понуђач не наведе интернет страницу на којој је
доказ из чл. 75. ст. 1. ЗЈН јавно доступан, наручилац ће сам извршити проверу увидом у
страницу АПР-а.
Такође, за додатне услове, понуђачи нису дужни да достављају Потврду НБС о броју дана
неликвидности ( www.nbs.rs ) и билансе успеха за 2015. и 2016. годину ( www.apr.gov.rs),
обзиром да су подаци који су у њима садржани јавно доступни на интернет страницама
државних органа ( НБС и Агенција за привредне регистре ), у ком случају ће наручилац
сам извршити проверу увидом у интернет странице означених органа, обзиром да су ови
подаци јавно доступни.
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Садржина понуде:
Понуда мора да садржи:

Образац 1/1
Образац 1/2
Образац 1/3

Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
( у зависности од начина подношења понуде )
- понуђач који понуду подноси самостално
- понуда са подизвођачем
- заједничка понуда ( понуда коју подноси група понуђача )

Образац 2

Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама /
спецификацојом, квалитетом, количином и описом добара, структуром
цене, подацима о начину, року и условима плаћања, року за испоруку
добара, року важења понуде и упуством како да се попуни

Образац 3

Образац трошкова припреме понуде
* ( Достављање овог обрасца није обавезно )

Образац 4

Образац изјаве о независној понуди
( у зависности од начина подношења понуде )
Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем
Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

Образац 5

Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона
( у зависности од начина подношења понуде )
Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем
Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

Образац 6

Образац Модел уговора

Споразум којим се
понуђачи из групе
понуђача
међусобно и према
наручиоцу
обавезују на
извршење јавне
набавке

Овај споразум је саставни део заједничке понуде, и подноси се само у
случају подношења заједичке понуде

Доказ о
испуњености
услова из чл. 75.
ст. 1. тч. 5) ЗЈН и
предметне
конкурсне
документације

Понуђач је у обавези да у понуди достави Лиценцу за обављање енергетске
делатности - трговина моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, издату од стране Агенције за енергетику
којом се утврђује испуњеност услова прописаних Законом о енергетици.
НАПОМЕНА:
Начин достављања овог доказа ближе је дефинисан у делу предметне
конкурсне документације - одељак - IV - 5 Упуство како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама

Комисија за јавну набавку

