
 

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 услуга: Сервисирање и поправка пољопривредне механизације, по 

партијама, редни број набавке 8/16, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

1. На основу питања заинтересованог лица Наручилац врши измену 

Конкурсне документације, тако што мења у поглављу IV Конкурсне 

документације - 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 из члана 76. ЗЈН у 

погледу пословног капацитета за партију 1 - Услуге сервиса и 

поправкe JOHN DEERE пољопривредне механизације. 

 

 

 

У складу са тим, у прилогу се налазе нове измењене стране 5/32 и 7/32. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 01.09.2016. године 
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- понуђач је у обавези да има мобилну екипу сервисера која би вршила поправке у 

сваком моменту 0-24 часа 

- трошкови изласка на терен се неће наплаћивати  

- излазак на терен у року од 24 сата 

- након поправке , на све уграђене деловеза које Наручиоц може да докаже  

да су оригиналног порекла , понуђач је у обавези да да гаранцију за извршену услугу од 

минимум 6 месеци ( у зависности о ком резервном делу  

се ради) 

 

 

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:  

 

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

- 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;  

- 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. 
 
1.2 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 да у погледу финансијског капацитета   није пословао са губитком у 
последњих годину дана (2015. година) и да у последњих шест месеци који 
предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао 
евидентирану блокаду рачуна.  

 

- потребно је да располаже потребним пословним капацитетом, односно да  буде 

овлашћени дистрибутер-сервис пољопривредне механизације и резервних делова 

за пољопривредне машине на територији Републике Србије или да има уговор о 

пословно техничкој сарадњи/фактуре са овлашћеним дистрибутером-сервисом 

пољопривредне механизације и резервних делова за пољопривредне машине. 
 

- потребно је да располаже довољним техничким капацитетом, односно да у 
моменту подношења понуде располаже са минимум два доставна возила. 
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ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  

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

 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона  
 ДОКАЗ:  

 
 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио  обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 
*Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
 
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: 

 финансијског извештаја за 2015.годину и 

 изјаве дате на меморандуму потписане од стране одговорног лица понуђача, 

којом под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу 

гарантује да понуђач није био у блокади последњих шест месеци. 

 

 

 Услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује достављањем: 

 За партију 1- Услуге сервиса и поправкe JOHN DEERE пољопривредне 

механизације: 

- важеће копије сертификата издата од стране произвођача за „John Deere“, да 

је понуђач овлашћени дистрибуртер „John Deere“ пољопривредних машина, 

резервних делова и сервис на територији Републике Србије или копија уговора 

о пословно техничкој сарадњи са овлашћеним дистрибутером-сервисом„John 

Deere“ пољопривредних машина на територији Републике Србије или фактуре 

од овлашћеног дистрибутера резервних делова за пољопривредне машине 

„John Deere“ (минимум 3 фактуре), 

 За партију 2 - Услуге сервиса и поправкe BOURGOIN пољопривредне 

механизације: 
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