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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације број 1
за отворени поступак јавне набавке услуга Додатна мерења квалитета ваздуха за 2018. и 2019. годину, Бр. XI-13-404-203/2017

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке јавне набавке услуга Додатна мерења квалитета ваздуха за 2018. и 2019. годину, Бр. XI-13-404-203/2017, врши измену
Конкурсне документације, тако да мења поглавље IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
односно странице 6/32, 7/32 и 8/32, a у свему осталом Конкурсна документација остаје
неизмењена.
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-203/2017

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
- 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 чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 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 (члан 75. став 1.
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 (члан 75. став 1. Закона);
4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. став 1. ЗЈН), односно понуђач мора да има дозволу надлежног органа којим се овлашћује за
мерење квалитета ваздуха.
5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. Закона).
1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
1) Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има Понуђач мора да има најмање
једног радно ангажованог специјалисту токсиколошке хемије или субспецијалисту екотоксикологије и
најмање два лекара специјалисте хигијене који ће вршити процену утицаја измерених концентрација
на здравље становништва, као и последице које оне могу изазвати.
2) Да располаже довољним пословним капацитетом, односно понуђач мора да буде акредитована
установа за физичко хемијска испитивања ваздуха, према Стандарду SRPS ISO/IEC 17025, од стране
Акредитационог Тела Србије, односно потребно је да све методе које се користе за мониторинг
тражених загађујућих материја буду акредитоване од стране Акредитационог тела Србије.
3) Понуђач треба да докаже да је у периоду 2014.-2016. године пружао услуге које су предмет ове јавне
набавке и да има најмање једну реализовану услугу, односно закључен уговор по том основу, за
наведени период.
1.3. 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, а услов из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава
обавезне услове наведене у члану 75. став 1. и 2. Закона, односно услове наведене у тачки 1.1. овог
поглавља и то подтачке 1) 2) 3) и 4). а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона који се односи на
поседовање важеће дозволе надлежног органа дужан је да испуњава понуђач из групе понуђача коме
је поверено извршење тог дела набавке за који је потребна дозвола надлежног органа. Додатне
услове из члана 76. Закона и дефинисане у овом поглављу конкурсне документације, у тачки 1.2,
испуњавају заједно.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова и додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:




Услов из тачке 1.1. подтачка 1) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закон
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.
за физичко лице: /

Услов из тачке 1.1. подтачка 2) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
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 зсконских 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.
- Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
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.
Испуњеност обавезног услова, наведеног у члану 75. став 1. Закона и у тачки 1.1.
подтачки
4) овог поглавља конкурсне документације, који се односи на поседовање важеће
дозволе за рад
издате од надлежног органа, доказује се достављањем важећег
решења/дозволе, издатог од Министарства заштите животне средине којим се понуђач овлашћује
за мерење квалитета ваздуха. Напомена: уколико су подаци о издатом решењу и садржини
овлашћења доступни на интернет страници Министарства заштите животне средине:
(http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-vazduha-i-ozonskog- omotaca/dozvole-zamerenjekvaliteta-vazduha-i-dozvole-za-merenje-emisije-zagadjujucih-materija-iz- stacionarnihizvora- zagadjivanja/),
понуђач није у обавези да доставља тражено решење.
Услов из тачке 1.1. подтачка 4) овог поглавља и из члана 75. став 2. Закона:
Доказ:
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде, те испуњеност истих доказује достављањем Изјаве (Образац 5. из
поглавља VI конкурсне документације).
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Услови из тачке 1.2. подтачкe 1) 2) и 3) овог поглавља конкурсне документације и из члана 76.
Закона:
За испуњеност додатних услова који се односе на кадровски и пословни капацитет Наручилац захтева
на увид следеће доказе:
Да располаже довољним кадровским капацитетом, понуђач мора да достави следеће:


Као доказ да има најмање једног радно ангажованог специјалисту токсиколошке хемије или
субспецијалисту екотоксикологије и најмање два лекара специјалисте хигијене који ће вршити
процену утицаја измерених концентрација на здравље становништва, као и последице које
оне могу изазвати, да достави неоверене дипломе, обрасце М или уговоре о раду, уговоре о
делу или уговоре по другом правном основу за ангажоване раднике

Да располаже довољним пословним капацитетом, понуђач мора да достави следеће:

-

Као доказ да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је акредитована установа за физичко хемијска испитивања ваздуха, према Стандарду SRPS ISO/IEC 17025, од
стране Акредитационог Тела Србије, односно да све методе које се користе за мониторинг тражених загађујућих материја буду акредитоване од стране Акредитационог тела Србије, понуђач
доказује достављањем сертификата о акредитацији издатог од стране АТС-а. Уколико су подаци о издатом сертификату доступни на интернет страници АТС-а http://www.ats.rs одн.
http://www.registar.ats.rs, понуђач није у обавези да доставља тражени сертификат.

-

Као доказ да је у периоду 2014.-2016. године пружао услуге које су предмет ове јавне набавке и
да има најмање један реализован уговор у наведеном периоду по том основу, понуђач треба
да достави списак најважнијих пружених услуга, са наведеним називима наручилаца и описом
услуга, ка и да уз списак достави потврде наручилаца или фотокопије закључених уговора о реализованим услугама наведеним у списку.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја о стручној оцени 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 пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
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, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
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.
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.

