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Нови Сад
На основу члана 63. става 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012 и
14/2015) Техничка школа “Павле Савић”, Нови Сад доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара – прехрамбени производи, ЈН бр.
05/2015
У конкурсној документацији, на страни 11. одељак V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, раздео 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА, под тачком 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, списку
побројаних услова додаје се тачка.
6) Да има важећу дозоволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке – производња и промет хране
У конкурсној документацији, на страни 12. одељак V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, раздео 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, после става два
додаје се нови став који гласи:
Испуњеност обавезног услова, у складу са чланом 75. ставом 1. тачком 5) Закона о јавним
набавкама доказује се:
1) Решење Министарсва пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину о
испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат из делатности коју понуђач
обавља (односи се на понуђача чија је делатност производња/прерада производа
животињског порекла) – партија 1., 4. и 6. тачка 15. у табеларном приказу
2) Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за ветерину о
испуњености ветеринарско – санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање и
укладиштење намирница животињског порекла (односи се на понуђача који обавља промет
производа животињског порекла) – партија 1., 4. и 6. тачка 15 у табеларном приказу.
Уколико понуђач не поседује одговарајуће објекте из тачке 1) и 2) обавезан је да достави важећи
Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који обавља делатност
промета од којег се снабдева робом која је предмет набавке и њихова Решења за такве објекте.
3) Извод из Централног регистара објеката или одговарајући доказ Министарства
пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач поднео пријаву за упис у
Централни регистар објектара а у складу са чланом 15. Закона о безбедности хране
(“Службени гласник РС”, број 41/2009) – (односи се на понуђаче који се баве производњом и
прометом хране) – по свим партијама.
У конкурсној докуметацији, на страни 13. одељак VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ, под тачком 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, у делу Понуда
мора да садржи: додаје се
 Одговарајуће доказе о испуњености обавезног услова из члана 75. става 1 тачке 5) Закона о
јавним набавкама побројане у Упутству како се доказује испуњеност услова
Рок за подношење понуда се продужава, тако да у конкурсној документацији на страни 13. мењају се
рокови:

“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.03.2015. године
до 1100 часова”
“Јавно отварање понуда ће се обавити 31.03.2015. године са почетком у 1200 часова у просторијама
Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад, ул. Шајкашка 34, Нови Сад уз присуство овлашћених
представника понуђача.”
Доставити:
1. Архиви
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