
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
добара – Рекламне мајице, по партијама, редни број набавке: 21/15,
врши следећу измену Конкурсне документације:

1. Обзиром на велики број питања, која су стигла од
заинтересованих лица, Наручилац врши измену Конкурсне
документације и у складу са тим у прилогу се налазе нове стране
4/29 и 9/29.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 20.07.2015. године
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Партија 2 - Поло мајице са везом

Назив производа и опис Јед.
мере

Количина

Поло мајице са везом
Тип: Поло памучна мајица
Састав материјала: 100% чешљани памук
Опис: шивена са стране, три дугмета у боји
мајице, ојачана траком дуж врата и дуплим
штепом дуж рамена
Боја мајице: бела
Боја веза: зелена
Пуноћа материјала (грамажа): 170 gr/m2-180 gr/m2

Величина: XXL - 500 комада, XL – 1250  комада,
L-750 комада

ком. 2.500

НАПОМЕНE:
Мајице са штампаним логом и поло мајице са везом приликом испоруке морају бити
упаковане у најлонске или одговарајуће кесе, односно свака мајица мора бити
појединачно упакована.
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке добара. Узорци морају бити паковани у
затвореној кутији са реверсом, на кутију назначити број тендера, име и податке понуђача.
Понуде уз које нису достављени сви тражени узорци биће одбијене као неодговарајуће.
Узорке изабраног понуђача наручилац ће задржати до коначне реализације уговора а
узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до окончања поступка, после чега ће
позвати понуђаче да исте преузме.

Уверење о квалитету доказује се достављањем декларације о усаглашености или потврде о
усаглашености према према стандардима и сродним документима за оцењивање
усаглашености којим понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком
спецификацијом.

Наручилац ће поручити укупну количину добара из спецификације а рок за испоруку је до
10 дана од момента  потписивања уговора, место испоруке је седиште наручиоца -
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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;
 ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из

регистра надлежног Привредног суда;

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;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

2.1. ДОКАЗ- ПРАВНА ЛИЦА:
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81, ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ
ПОНУДЕ

8.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац ће плаћање извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема рачуна уз
који је понуђач дужан да приложи потписану спецификацију испоручених добара, у складу
са захтевом наручиоца.

Плаћање се врши упалтом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Рок и место испоруке

Добра ће се испоручивати у року до 10 дана од момента  потписивања уговора а место
испоруке је седиште наручиоца - Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана
Бајића број 1, Београд, Земун.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
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