
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица
Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке
услуга – Консултанске услуге за увођење „HACCP“ система управљања
безбедношћу хране  у погону за производњу функционалне хране
(производња млинских производа), редни број набавке: М-7/15, врши
следећу измену Конкурсне документације:

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица,
Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења
у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, део који се односи на додатни услов.

У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 5/33 и 6/33.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 22.04.2015. године
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1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

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;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде;

4) 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;

1.1Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 у погледу пословног капацитета потребно је да је понуђач у
протекле четри године (од 2011. до 2014. године) пружио предметне
услуге – развој и имплементацију HACCP система управљања
безбедношћу хране или стандарда ISO 22000 у најмање 5 (пет)
компанија;

 у погледу финансијског капацитета потребно је да понуђач у 2013.
и 2014. години није пословао са губитком и да је остварио приход
већи од 1.000.000,00 динара по години, као и да у последњих шест
месеци који предходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна;

 у погледу кадровског капацитета потребно је да понуђач има
најмање једног радно ангажованог консултанта са искуством у
развоју и имплементацији HACCP система или увођења стандарда
ISO 22000, са дипломом инж. прехрамбене технологије и
петогодишњим радним искуством.

1.2Уколико 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.

1.3Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из
групе понуђача испуњавају заједно.
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Обрасца изјаве о испуњености обавезних услова, којим
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона.

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.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује достављањем:

 попуњеног, потписаног и овереног образца, Списак
извршених услуга - стручне референце (образац дат у
конкурсној документацији).

Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује
достављањем:

 изјавe дате на меморандуму потписане од стране
одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном,
кривичном и моралном одговорношћу гарантује да понуђач
у 2013. и 2014. години није пословао са губитком и да је
остварио приход већи од 1.000.000,00 динара по години као и
да није био у блокади последњих шест месеци.

Услов у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем
изјаве дате на меморандуму потписане од стране одговорног лица
понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и моралном
одговорношћу гарантује да понуђач има најмање једног радно
ангажованог консултанта са искуством у развоју и имплементацији
HACCP система или увођења стандарда ISO 22000, са дипломом инж.
прехрамбене технологије и петогодишњим радним искуством.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
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