
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне 

набавке мале вредности услуге – Услуге дезинфекције, дезинсекције, 

дератизације и фумигације, редни број набавке: М-19/16, врши следећу 

измену Конкурсне документације: 
 

 

 

 

 

1. Обзиром на питањa, којa су стигла од заинтересованoг лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације, тако што мења 

у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова део који 

се односи на кадровски капацитет. 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 5 и 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 24.06.2016. године 
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 потребно је да располаже потребним пословним капацитетом:  
 да у претходне  две године није исказао губитак у пословању (2014. и 2015. 

године), а као доказ доставља: 
- Финансијске извештаје за претходне две године (2014.  и 2015. годину)  

 

 потребно је да располаже потребним пословним капацитетом:  

 да  је у периоду не дужем од три године до дана објављивања позива за 

подношење понуда, закључио минимум три Уговора за вршење услуга које су 

предмет набавке у вредности од најмање 3.000.000,00  динара без пдв-а укупно, а 

као доказ доставља: 

- Изјаву дату на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од 

стране одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, 

кривичном и моралном одговорношћу гарантује да је у периоду не дужем 

од три године до дана објављивања позива за подношење понуда, закључио 

минимум три уговора за вршење услуга којe су предмет набавке у 

вредности од најмање 3.000.000,00.  

 да  је сертификован према следећим стандардима: 

 ISO 9001-управљање квалитетом , 

 ISO 14001-заштита животне средине, 

 ISO18001-ОHSAS, а као доказ доставља: 

- Копијe сертификата 

 ISO 9001-управљање квалитетом  

 ISO 14001-заштита животне средине 

 ISO18001-ОHSAS 

 

 потребно је да располаже потребним техничким  капацитетом : 

 да поседује или користи минимум два наменска возила, а као доказ доставља: 

- Изјаву дату на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од 

стране одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, 

кривичном и моралном одговорношћу гарантује да располаже са 

минимум два наменска возила, 

 да  располаже опремом за квалитетно обављање услуга  

 минимум 5 машина за ULV замагљивање са 2 или више дизни 

 минимум 2 дозатора  за фумигацију током елевирања, а као доказ доставља: 

- Изјаву дату на меморандуму, оверена печатом понуђача и потписана од 

стране одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, 

кривичном и моралном одговорношћу гарантује да располаже опремом 

за квалитетно обављање усуга  

 минимум 5 машина за ULV замагљивање са 2 или више дизни 

 минимум 2 дозатора  за фумигацију током елевирања 

 

- потребно је да располаже потребним кадровским капацитетом: 

 да има  у радном односу минимум 10(десет) запослених или радно ангажованих 

лица, која су ангажована  у непосредној вези са предметом  јавне набавке и то: 

 1 лекар специјалиста епидемиологије или хигијене са важећом лиценцом 

лекарске коморе Србије 

 2 инжењера заштите биља 

 1дипломирани биолог 

 1 саветник за хемикалије 

 1 санитарно еколошки инжењер са важећом лиценцом лекарске коморе 

Србије 

 3 запослених који су оспособљени за рад са отровима, а као доказ доставља: 
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- Изјаву дату на меморандуму, оверена печатом понуђача и 

потписана од стране одговорног лица понуђача, којом под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује 

да има у радном односу на неодређено време или на одређено 

време или по основу уговора о привременим и повременим 

пословима минимум 10(десет)  запослених: 

 1 лекар специјалиста епидемиологије или хигијене са важећом 

лиценцом лекарске коморе Србије 

 2 инжењера заштите биља 

 1дипломирани биолог 

 1 саветник за хемикалије 

 1 санитарно еколошки инжењер са важећом лиценцом 

лекарске коморе Србије 

 3 запослених који су оспособљени за рад са отровима. 

 

 

Уколико 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. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 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. тач. 1) до 4) Закона, навести у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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