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I ИЗМЕНА
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На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број 116/08) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-41/2013 од 29.01.2013. године
припремила је

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – АУТО ГУМЕ
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКРед. бр. ЈН ОП 7/2013
по Јавном позиву за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку
добара – ауто гуме, објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2013 од
08.02.2013. године

1. У конкурсној документацији на страни 19/51 у делу 3) „Образац понуде“ у
обрасцу 3в) табела понуде у редовима 5. и 6. „бројеви 75 и 387“ замењују се
бројевима: „81 и 462“.
2. У конкурсној документацији на страни 22/51 у делу 4) „Образац за оцену
испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама“, и на страни
24/51 у делу „Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 44. Закона
о јавним набавкама, текст из тачке 5.1., колона „Докaзи из члана 45. ЗЈН и
органи надлежни за њихово издавање: - да понуђач нема дана неликвидности у
периоду од 6 месеци пре објављивања јавног позива (период септембар,
октобар, новембар децембар 2012. године и јануар, фебруар, 2013. година)“
замењује се новим текстом који гласи:
„- да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре
објављивања јавног позива (период од 08.08.2012. до 08.02.2013.
година)“
3. У конкурсној документацији на страни 33/51 у делу 6) „Врста, техничке
карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично“, у
табели «Јавна набавка добара – ауто гума» у редовима 5. и 6. „бројеви 75 и
387“ замењују се бројевима: „81 и 462“.

На основу извршене измене наведене Конкурсне документације утврђује се
пречишћен текст Обрасца бр.3) и обрасца бр. 4)
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Пречишћен текст
3а) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
за јавну набавку добара – ауто гуме, на основу Јавног позива објављеног у
«Службеном гласнику РС», бр. 13/2013 од 08.02.2013. године
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( привредно друштво)
Назив понуђача – скраћено пословно
име из Извода АПР:
Правни облик:
Седиште:
Адреса седишта:

Пуно пословно име:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е – mail адреса:
Овлашћено
уговора:

лице

за

потписивање

Датум подношења понуде:
Деловодни број понуде:

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
- самостално

- као заједничка понуда

- као понуда са подизвођачем
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3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
_________________ дана од дана отварања понуда

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
ПДВ:
Укупна цена са пдв:
Рок испоруке:

у целости у року до 15 дана од дана потписивања
уговора

Начин, рок и услови
плаћања:

у року од 20 дана од дана пријема уредно
испостављеног рачуна за испоручена добра и потисаном
протоколу о примопредаји добара

Гарантни рок:
Година производње за
понуђене ауто гуме:
Располаже неопходним
финансијским и
пословним капацитетом:
Располаже довољним
техничким и кадровским
капацитетом:

да

не

(заокружити један од понуђених одговора)

да

не

(заокружити један од понуђених одговора)

Обим ангажовања
подизвођача:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Пречишћен текст
3б) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
за јавну набавку добара – ауто гуме, на основу Јавног позива објављеног у
«Службеном гласнику РС», бр. 13/2013 од 08.02.2013. године
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( предузетник)
Назив:

Име оснивача
имена:
Јединствен
ЈМБГ:

као

део

матични

број

пословног
грађана

-

Пуно пословно име:

Скраћено пословно име:
Општина седишта:
Место:
Поштански број:
Улица и број:
Матични број:
Шифра делатности:
Опис делатности:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Е-mail адреса:
Овлашћено
уговора:

лице

за

потписивање

Датум подношења понуде:
Дел.број понуде:
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2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
- самостално

- као заједничка понуда

- као понуда са подизвођачем

3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
_________________ дана од дана отварања понуда

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
ПДВ:
Укупна цена са пдв:
Рок испоруке:

у целости у року до 15 дана од дана потписивања
уговора

Начин, рок и услови
плаћања:

у року од 20 дана од дана пријема уредно
испостављеног
рачуна
за
испоручена
добра
и
потисаном протоколу о примопредаји добара.

Гарантни рок:
Година производње за
понуђене ауто гуме:
Располаже неопходним
финансијским и
пословним капацитетом:
Располаже довољним
техничким и кадровским
капацитетом:

да

не

(заокружити један од понуђених одговора)

да

не

(заокружити један од понуђених одговора)

Обим ангажовања
подизвођача:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Пречишћен текст
3в) ТАБЕЛА ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - АУТО ГУМЕ

Р.бр

Димензија
гуме

Индекс
брзине

Индекс
носивости
у ЛИ

Индекс
носивости у КГ

Дезен

1.

205/55-16

V

91

615

летња

2.

205/55-16

H

91

615

зимска

3.

195/65-15

H

91

615

летња

4.

195/65-15

Т

91

615

зимска

5.

165/70-14

Т

81

462

летња

6.

165/70-14

Т

81

462

7.

155/70-13

Т

75

8.

195/70-15 С
Cargo Spid

104/102
R

110

Перфомансе
гуме

Марка,тип и
година
производње
понуђених гума

Јед.
мере

Количина

ком

60

ком

70

ком

14

ком

20

Стандардне

ком

30

зимска
М+С

Стандардне

ком

70

387

летња

Стандардне

ком

41

1060

летња

Стандардне

ком

8

Гуме високих
перформанси
Гуме високих
перформанси
Гуме високих
перформанси
Гуме високих
перформанси

Цена по
комаду
без ПДВ

Укупна цена без
ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ:
ПДВ____%
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ:

М.П. __________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
4)1) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. став 2. ЗЈН, уз
прецизирање неопходног финансијског и пословног, као и довољног техничког и
кадровског капацитета, који су у складу са предметом јавне набавке
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
ПОНУЂАЧА _______________________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – ауто гуме
Испуњеност услова из члана 44. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује
достављањем следећих доказа уз понуду:
Ред.
Услов из члана 44. ЗЈН:
бр.

Докaзи из члана 45. ЗЈН и органи надлежни за њихово
издавање :

1

да је регистрован код
надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

извод из регистра надлежног органа :
-Агенција за привредне регистре (за привредна друштва и
предузетнике)
Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регоистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011)

2

да је основан и за обављање
делатности која је предмет
јавне набавке

оснивачки акт понуђача:
- одлука или
-уговор о оснивању
*члан 11. Закона о привредним друштвима («Сл.гласник
РС», бр. 36/2011 и 99/2011)

3

да му у року од две године пре
објављивања јавног позива
(08.02.2011. - 08.02.2013.)
изречена правноснажна судска
или управна мера забране
обављања делатности која је
предмет јавне набавке

потврда надлежног органа којом доказује да
изречена мера забране обављања делатности:
-потврда АПР

му

није

-основ:
Члан 2. став 1. тачка 9) и 10) и члан 45. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне регоистре („Службени
гласник РС“, бр. 99/2011)
*неоверена копија издатa после дана објављивања
јавног позива позива тј. после 08.02.2013. године)

4

да је измирио доспеле порезе и
друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије
или стране државе када има
седиште на њеној територији
друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије
или стране државе када има
седиште на њеној територији

потврду надлежног пореског органа или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације:
-потврда Министсрства финансија Пореске управе
-потврда пореског одељења локалне самоуправе
*уколико локална (општиснка) пореска управа у својој
потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне
јавне приходе
прибављају
и
од
других
локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз
потврду локалне пореске управе
приложи и потврде
осталих локалних органа/организација/установа
-или потврда-уверење стране државе када има седиште на
њеној територији
-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду
Агенције за приватизацију
(може бити издата и пре објављивања ЈП ако од дана
његовог издавања до дана објављивања ЈП није протекло
више од 6 месеци)
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5

да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом

5.1.

Неопходни финансијски капацитет
- Ликвидност понуђача у периоду
шест месеци пре објављивања јавног
позива

- да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6
месеци пре објављивања јавног позива (период од
08.08.2012. до 08.02.2013. године)
Доказ: потврда Народне банке Србије, Дирекција за
регистре и принудну наплату
Оделење за принудну наплату
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате,
Крагујевац
Адреса:Бранка Радичевића
тел:034/307-890

5.2.

неопходни пословни капацитет

16А,

34000

Крагујевац,

Доказ: списак испоручених добара по купцима са
референтним потврдама

- да је понуђач у последње три
године продао ауто гума у износу од
минимум 6.500.000,00 динара
6

да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

6.1.

довољни технички капацитет

Доказ: доставити копију правног основа коришћења
истих (фотокопија саобраћајне дозволе)

- да располаже са минимум једним
путничким
возилом
или
једним
теретним возилом

6.2.

довољни кадровски капацитет

доказ: доставити копије уговора о раду

- да има минимум 2 запослена радника

7

Врста финансијског обезбеђења:

бланко,
соло
меница
са
меничним
писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје
уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.
Садржина: Бланко, соло меница мора бити
безусловна, платива на први позив, не може садржати
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова
које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који
је
одредио
Наручилац
или
промењену
месну
надлежност за решавање спорова. Бланко, соло
меница мора да садржи потпис и печат понуђача.
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи
(поред осталих података) и тачан назив корисника
меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ
на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и
у динарима са пдв, са навођењем рока важности – до
истека рока важења понуде .
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и
изражена у динарима, са пдв.
Рокови: до истека рока важења понуде.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску
гаранцију дату уз понуду ако понуђач, супротно
забрани, повуче или измени своју понуду након истека
рока за подношење понуда и ако не потпише уговор
када је његова понуда изабрана као најповољнија.
Бланко соло меница мора бити регистрована у
Регистру меница код Народне банке Србије, у складу
са Одлуком о ближим условима, садржини и начину
вођења регистра меница и овлашћења („Службени
гланик РС“, бр. 56/2011), а као доказ понуђач уз
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меницу доставља копију захтева за регистрацију,
овереног од своје пословне банке.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. Закона о јавним
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом,
нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача)
Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
8

Образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН

9

Образац понуде

10

Образац учешће подизвођача

11

Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

12

Модел уговора

13

Образац структуре цене

14

Образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање

15

Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама

4)2) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (уколико их наручилац
одреди): /
4)3) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 49. ЗЈН:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44.
став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона, као
и доказе о испуњености осталих услова из члана 44. овог закона.
4)4) услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу
са чланом 50. ЗЈН:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до
5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. овог
закона, а остале услове из члана 44. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће
онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у
њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи
уз понуду.
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе.У супротном понуда ће се сматрати
неисправном и иста ће се одбити.

ПОНУЂАЧ
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку има понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
3) му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена
правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет
јавне набавке;
4) је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
6) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
Испуњеност услова понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1) извода из регистра надлежног органа:
-Извод из Агенције за привредне регистре за привредна друштва и предузетнике
односно извод из регистра Трговинског суда за установе;
2) оснивачког акта понуђача:
- Одлука или Уговор о оснивању;
3)потврде надлежног органа којом доказује да му није изречена мера забране
обављања делатности:
- потврда Агенције за привредне регистре да понуђачу /привредном субјекту/ у
року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска
или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
4) потврде надлежног пореског органа или потврде надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације:
- потврда Министарства финансија Пореске управе и
- потврда пореског одељења локалне самоуправе о измирености пореза и других
јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије
- или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији
- ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за
приватизацију.
5) неопходан финансијским и пословни капацитет и довољни технички и кадровски
капацитет понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
- Да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре објављивања
јавног позива (период од 08.08.2012. до 08.02.2013. године);
Доказ: потврда Народне банке Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату,
Оделење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате,
Крагујевац. Адреса: Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац, тел: 034/307-890
- да је понуђач у последње три године продао ауто гума у износу од минимум
6.500.000,00 динара што се доказује доставом списка испоручених добара по купцима са
референтним потврдама;
Стручне референце се дају на обрасцу референтне листе и Обрасцу потврде датим у
Конкурсној документацији. Потврде морају бити на обрасцу из Конкурсне документације, у
оригиналу.Потврда мора садржати све потребне и прописане елементе, мора бити
потписана и оверена, уз напомену да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
давалац потврде потврђује истинитост датих података. Понуђач одговара за аутентичност
стручних референци.
- да располаже/поседује, у моменту подношења понуде, минимум једно путничко
возило или једно теретно возило, уз достављање фотокопије саобраћајне дозволе;
- да има минимум 2 запослена радника са доказом - уговор о раду (приложити
копију);
6) средство финансијског обезбеђења: бланко соло меница на начин и под
условима наведених у делу 2) 11) Конкурсне документације
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

11/13

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Влада Аутономне Покрајине Војводине
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Нови Сад
Број:404-41/2013
JН ОП 7/2013

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија је дужан да у примереном року
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана пријема писменог
позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова .
Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о
избору најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал
или оверену копију доказа у року који не може бити дужи од три дана од дана пријема
писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.
Доказ – потврда надлежног органа којом доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности, мора бити издат после дана објављивања јавног позива.
Доказ – потврда надлежног пореског органа или потврде надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације може бити издат и пре објављивања јавног
позива, ако од дана његовог издавања до дана објављивања јавног позива, није
протекло више од шест месеци.
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, а најкасније у року од пет дана од дана
настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести
наручиоца и да је документује на прописани начин.
Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
 Образац понуде: исправно попуњен, потписан и оверен. Морају бити
понуђене све тражене ставке сходно захтевима Наручиоца.
o
Образац учешће подизвођача: исправно попуњен, потписан и оверен (само
ако понуђач наступа са подизвођачем).
 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (само ако
понуђач наступа у заједничкој понуди).
 Образац структуре цене: исправно попуњен, потписан и оверен.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45.
Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју
писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно
изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим
надлежним органом те државе Образац изјава понуђача ( члан 48. ЗЈН)
(само ако понуђач има седиште у другој држави).
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену
претходног става.
 Модел уговора: попуњен, оверен печатом и потписан Модел уговора чиме
понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора
 Оверен образац ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
 Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама, потписан и оверен.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана
44. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова
из члана 44. Закона.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач.
1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45.
Закона, а остале услове из члана 44. овог закона испуњавају заједно.
Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од
стране лица овлашћеног за заступање понуђача (сходно овереном обрасцу ОП).
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и попуне
нови Образац 3. пречишћен текст и Образац 4. пречишћен текст. У супротном
понуда ће се одбити као неисправна.

Измене конкурсне документације без одлагања и без накнаде доставити
заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију односно објавити на
website-у Наручиоца – www.uprava.vojvodina.gov.rs линк Јавне набваке, где се може
преузети електронски.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милан Станков, с.р.
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