
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-203/2018
Број ЈНМВ К 07/18
Датум: 27.04.2018. 
Суботица, Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ЈНМВ К 07/18

Дана  24.04.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у поступку јавне
набавке  мале  вредности, а  дана  25.04.2018.  године  Измена  конкурсне  документације  јавне
набавке,  за  набавку  услуга  – Одржавање  хигијене,  број  ЈНМВ К  07/18,  у  којој  Конкурсној
документацији се врши Друга измена конкурсне документације, на следећи начин:

I. 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 07/18, у III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.  ЗЈН  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 9/39 у тачки
2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ подтачки 2.2. под  ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

Мења се прва подтачка на крају у загради:

„(за 15 лица)”

И сад гласи прва подтачка на крају у загради

„(за 2 лица)”

(
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И подтачка 2.2. на страни 9/39, сада гласи:

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
2.2. Да понуђач има у радном односу или
ангажовано другим Уговором у складу са
Законом  о  раду  минимум  2  (два)
санитарно еколошка инжињера.

 За лица која су у радном односу код
понуђача: уговор о раду или доказ о
пријави на осигурање за запослене,
фотокопија М обрасца Фонда ПИО
(пријаве  на  осигурање)  или  други
доказ  из  којег  се  на  несумњиви
начин  мође  утврдити  да  је  лице
распоређено  на  тражене  послове
или ако лице није у радном односу:
уговор  о  радном  ангажовању  (у
складу  са  Законом  о  раду)  (за  2
лица)

 Диплому о стеченом образовању

 Понуђач  је  обавезан  да  достави
Извод  из  Централног  регистра
обавезног  социјалног  осигурања  и
ППП  ПД  образац  за  претходни
месец за запослене које је навео као
доказ  о  поседовању  неопходног
кадровског капацитет

II

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 07/18, у III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.  ЗЈН  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 9/39 у тачки
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ подтачки 3.1. под  ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

додају се речи на  крају:

„или фотокопија важећег уговорао закупу односно најму, уколико усисивачи за усисавање
прашине са тврдих и меких подлога нису у власништву понуђача“

И подтачка 3.1. на страни 9/39, сада гласи:
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3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
3.1. Да  понуђач  располаже  минимум  5
усисивача  за  усисавање  прашине  са
тврдих и меких подлога

 Извод  из  књиговодствене  картице
основних  средстава  или  картице
ситног инвентара не старији од дана
објављивања позива  за  подношење
понуда или извод из пописне листе
оверени  и  печатирани  од  стране
овлаштеног лица са стањем на дан
31.12.2017.  године  или фотокопија
важећег  уговорао  закупу  односно
најму,  уколико  усисивачи  за
усисавање  прашине  са  тврдих  и
меких  подлога  нису  у  власништву
понуђача.

III

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 07/18, у III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.  ЗЈН  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 9/39 у тачки
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ подтачки 3.2. под  ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

додају се речи на  крају:

„или фотокопија  важећег уговорао закупу односно најму,  уколико машина за прање и
полирање тврдих подлога нису у власништву понуђача“

И подтачка 3.2. на страни 10/39, сада гласи:

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
3.2.  Да  понуђач  располаже  минимум  1
машину  за  прање  и  полирање  тврдих
подлога.

 Извод  из  књиговодствене  картице
основних  средстава  или  картице
ситног инвентара не старији од дана
објављивања позива  за  подношење
понуда или извод из пописне листе
оверени  и  печатирани  од  стране
овлаштеног лица са стањем на дан
31.12.2017.  године  или фотокопија
важећег  уговорао  закупу  односно
најму,  уколико машина за  прање и
полирање  тврдих  подлога  нису  у
власништву понуђача.
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IV

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 07/18, у III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.  ЗЈН  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 9/39 у тачки
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ подтачки 3.3.

мења се и сада гласи

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
3.3.  Да понуђач поседује минимум једно
теретно возило за превоз опреме.

 Извод  из  читача  саобраћајне
дозволе, 

 копија  важеће  полисе  обавезног
осигурања, 

 фотокопија саобраћајне дозволе. 

 За  возила  која  нису  у  власништву
понуађача  уговор  о  закупу  или
лизингу.

V

КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ К  07/18 на  страни  39/39  у  VII
УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  16.  РОК  ЗА
ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА:

Мења се и сада гласи :

„Рок за подношење понуда је дана 07.05.2018. године до 11:00 часова.
Понуда  која  је  поднета  по  протеку  наведеног  рока,  сматраће  се  неблаговременом  и

Наручилац  ће  такву  понуду  вратити  понуђачу  неотворену,  са  назнаком  да  је  поднета
неблаговремено.

Јавно  отварање  понуда ће  се  обавити  дана  07.05.2018.  године  у  12:00  часова,  у
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1,  II спрат, канцеларија 211-2. Отварању
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“
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VI  

У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

              Комисија за ЈН
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