
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 – Осигурање усева и плодова, редни број набавке: 8/15, врши
следећу измену Конкурсне документације:

1. Поднет је захтев за заштиту права пре истека рока за подношење
понуда, те је дошло до застоја рока за подношење понуда.
Наручилац je Решењем број 7Бр.8/15-9 од 20.4.2015.године усвојио
поднети захтев за заштиту права и у складу са наведеним
разлозима 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 – финасијски
капацитет и

- у поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, део који
се односи на тачку 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ
ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ.

У складу са тим, у прилогу се налазe нове стране 4/33, 7/33 и
15/33.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 28.04.2015. године
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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

1. 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 чл. 75. Закона, и то:

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;

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке

6) 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 гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

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

-потребно је у погледу финансијског капацитета, да у
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив за подношење понуда није имао евидентирану блокаду
рачуна-неликвидност.

- потребно је да у погледу пословног капацитета испуњава
услов да је у периоду не дужем од пет година до дана
објављивања позива за подношење понуда закључио за минимум
три осигураника:
- полисе осигурања усева и плодова за минимум 500 хектара по
осигуранику.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
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1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
ДОКАЗ:
Дозвола Народне банке Србије за обављање послова

осигурања који су предмет набавке за коју подноси
понуду.

*Дозвола мора бити важећа.

2) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
ДОКАЗ:

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у
поглављу XIII). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

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

 Услов у погледу финансијског капацитета понуђач доказује
достављањем:
Потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности.

 Услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује
достављањем:
Образац 7 - Списак пружених услуга за минимум три

осигураника,
Образац 7а – Потврда правних субјеката са којима су

закључене полисе, као доказ да су услуге извршене у свему
у складу са издатим полисама.

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 за
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.

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.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар
понуђача може уместо достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1.
Закона навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
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поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету партије за коју подноси понуду, а
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да приликом
закључења уговора преда наручиоцу бланко меницу за добро извршење
посла, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверену са
копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице, у износу 15% од вредности уговора без пореза,
која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење посла.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико након оцене понуда применом наведеног критеријума, две или
више понуда буду имале исту понуђену цену, биће изабрана понуда
понуђача са краћим роком исплате штете. Уколико понуђачи нуде исти
рок исплате штете, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи
рок за важење понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе
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