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1027

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – јавна набавка 1/2019-2
набавка добара – намирница (хране) за потребе Предшколске установе „Весело детињство“
Рашка, Брашно и хлебни производи.
У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке 1/2019-2 набавка
добара – намирница (хране) за потребе Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка, Брашно и
хлебни производи.
Измене конкурсне документације се односе на:
1. Документацију на страни 9. у оквиру одељка V – Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова,
тачка 1.4 и то:
Што се брише тачка 1.4, тако да сада иста гласи:
„1.4.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP, у складу са чланом 47. Закона о
безбедности хране (Сл. гласник бр. 41/09).
Уколико понуђач није произвођач, онда и произвођач треба да поседује важећи СЕРТИФИКАТ
HACCP, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране (Сл. гласник бр. 41/09).
2. Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и сл.) о
редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета прехрамбених производа.
3. Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:
- најмање једно одговарајуће возило – хлебара за превоз производа који су предмет јавне набавке
до купца.
4. Да достави доказ о здравственој исправности намирница – изјаву да предметна добра одговарају
прописима о здравственој исправности сходно Закону о безбедности хране, као и Извештаје о
здравственој исправности за свако понуђено добро приликом сваке испоруке добара.“
Уз овај допис прилажемо измењен одељак V – Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, који чини
саставни део конкурсне документације и замењује првобитни одељак у конкурсној
документацији означен бројем V на страни 9. Конкурсне документације.
2. Додаје се нови Образац V, који прилажемо уз овај допис и који чини саставни део
конкурсне документације.
Допуна конкурсне документације се односе на:
Документацију на страни 10. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, и то:

Брише се досадашњи став 5. и уместо њега уписује нови став који сада гласи:

„ Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведеног
под тачком 1.1, број 4, понуђач који је произвођач доказује достављањем Решења Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – о испуњености услова за обављање делатности производње
млинских производа и
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да
производни објекти понуђача испињавају услове за обављање делатности производње млинских
производа и Потврду о упису субјекта и објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009).
Уколико понуђач није произвођач, доставља Решења Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде – о испуњености услова за обављање делатности производње млинских производа и
Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да производни објекти понуђача
испињавају услове за обављање делатности производње млинских производа за произвођача и
понуђача,а за себе доставља Потврду о упису субјекта и објекта у Централни регистар Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.“
Брише се досадашњи став 6. и уместо њега уписује нови став који сада гласи:

„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених под
тачком 1.4 понуђач доказује достављањем:
- Да понуђач има важећег сертификата НАССР који је издат у складу са чл. 47. Закона о
безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009);
Уколико понуђач није произвођач, онда и произвођач треба да поседује важећи СЕРТИФИКАТ
HACCP, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране (Сл. гласник бр. 41/09).
-

-

Уговора са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и сл.) о редовном
испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета прехрамбених производа;
Очитане саобраћајне дозволе за доставно возило или хлебару, а ако се возило користи по
другом основу, поред очитане саобраћајне дозволе доставити и уговор из којег се види
основ коришћења;
Изјаве да предметна добра одговарају прописима о здравственој исправности сходно Закону
о безбедности хране, као и Извештаје о здравственој исправности за свако понуђено добро
приликом сваке испоруке добара.“

Уз овај допис прилажемо измењен одељак УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, , који чини саставни део конкурсне документације и замењује првобитни одељак у
конкурсној документацији означен на страни 10., који прилажемо уз овај допис и који чини саставни
део конкурсне документације.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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) Закона);
3) Да 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) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
5) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
1.2.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и обавезан
услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача, а
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе.
1.3.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
1.4.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.Да понуђач поседује важећи СЕРТИФИКАТ HACCP, у складу са чланом 47. Закона о безбедности
хране (Сл. гласник бр. 41/09).
Уколико понуђач није произвођач, онда и произвођач треба да поседује важећи СЕРТИФИКАТ
HACCP, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране (Сл. гласник бр. 41/09).
2.Да понуђач поседује уговор са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и сл.) о
редовном испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета прехрамбених производа.
3.Да понуђач располаже минималним техничким капацитетом, и то:
- најмање једно одговарајуће возило – хлебара за превоз производа који су предмет јавне набавке
до купца.
4.Да достави доказ о здравственој исправности намирница – изјаву да предметна добра одговарају
прописима о здравственој исправности сходно Закону о безбедности хране, као и Извештаје о
здравственој исправности за свако понуђено добро приликом сваке испоруке добара.“

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених под
тачком 1.1, број 1, 2, 3 и 5, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве,
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) и став 2. Закона о јавним набавкама, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведеног под тачком
1.1, број 4, понуђач који је произвођач доказује достављањем Решења Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде – о испуњености услова за обављање делатности производње млинских
производа и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде да производни објекти
понуђача испињавају услове за обављање делатности производње млинских производа и Потврду о
упису субјекта и објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009).Уколико понуђач није
произвођач, доставља Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – о
испуњености услова за обављање делатности производње млинских производа и Решење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде да производни објекти понуђача испињавају услове за
обављање делатности производње млинских производа за произвођача и понуђача,а за себе доставља
Потврду о упису субјекта и објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених под тачком
1.4 понуђач доказује достављањем:
- Да понуђач има важећег сертификата НАССР који је издат у складу са чл. 47. Закона о
безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009);
Уколико понуђач није произвођач, онда и произвођач треба да поседује важећи СЕРТИФИКАТ
HACCP, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране (Сл. гласник бр. 41/09).
- Уговора са овлашћеном институцијом (завод, институт, центар и сл.) о редовном
испитивању и контроли здравствене исправности и квалитета прехрамбених производа;
- Очитане саобраћајне дозволе за доставно возило или хлебару, а ако се возило користи по
другом основу, поред очитане саобраћајне дозволе доставити и уговор из којег се види
основ коришћења;
Изјаве да предметна добра одговарају прописима о здравственој исправности сходно
Закону о безбедности хране, као и Извештаје о здравственој исправности за свако понуђено
добро приликом сваке испоруке добара.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али у конкурсној документацији треба да наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
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.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова.

