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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 1 у вези Јавне набавке у
отвореном поступку број 76/2019

На страни 7/44 конкурсне документације у делу 3.1. Врста, стандарди, опис, техничке
карактеристике (спецификације) и количина добара која су предмет набавке: који гласи:
-

понуђач је у обавези да достави један узорак артикла који је предмет јавне набавке.
Узорак се доставља са извештајем издатим од стране акредитоване лабораторије којим се
потврђује испуњеност услова из техничке документације. Узорке доставити запаковане у
кутију на којој ће бити назначен пун назив понуђача.

мења се и дат је у прилогу:
1

-

да испуњава прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми („Службени
гласник РС“, број 100/11).

-

понуђач је у обавези да достави један узорак артикла који је предмет јавне набавке.
Узорак се доставља са извештајем издатим од стране акредитоване лабораторије или да се
уз узорак достави техничка спецификација (технички лист) произвођача преведен од
стране судског тумача на српски језик, којим се потврђује испуњеност услова из техничке
документације. Узорке доставити запаковане у кутију на којој ће бити назначен пун назив
понуђача.

3.1.

Квалитет

Понуђене добра морају да задовоље стандарде и ниво квалитета наведен у тачки 3.1.
3.2. Рок, место и начин испоруке
30 дана од дана закључења Уговора са изабраним понуђачем.
Испорука се врши на паритету FCO стовариште 016 у Топчидеру, адреса: Пионирска 16,
Београд.
Трошкове испоруке сноси изабрани понуђач.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
4.1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Р.бр

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

1.

2.

Доказ за правно лице:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног привредног суда;

Доказ за предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра

Доказ за физичка лица:

Физичка лица не достављају овај доказ

Орган надлежан за
издавање:

 Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
 Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан
други орган)

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) ЗЈН);
Напомена: доказ не може бити старији од 2 месеца од датума отварања понуда
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