
                                                                                                               Страна  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИСПРАВКА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Јавна набавка 

број: I- 17 
 



                                                                                                               Страна  

 
       (минимум 60 дана од дана отварања понуде) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1)Услов:  
Да je понуђач располаже неопходним пословним и  
финансијским капацитетом, односно да је у 2013 
години остварио укапан промет добара који су 
предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде; 
 
Доказ: 
Завршни рачун за 2013 годину 

    

2)Услов: Да је понуђач обавезан да за понуђена добра 
која подлежу дозволи за стављање у промет од 
Агенције за лекове и медицинска средства, морају 
имати важеће решење Агенције за лекове и 
медицинска средства за стављање средстава у 
промет; 
 
Доказ:Доказује се решењем АЛИМС-а. 

    

3)Услов: За партију бр 4. ставка 5.   доставити решење 
о упису у привремену листу биоцидних производа за 
достављање техничког досијеа који издаје 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине; 
 
Доказ: Решење које издаје Министарство енергетике, 
развоја и животне средине  

    

4)Услов:Технички капацитет 
Доказ:Изјава понуђача да поседује бар једно доставно 
возило којим ће се омогућити сукцесивна испорука 
добара која су предмет ове набавке, до ФЦО 
магацина   наручиоца која се налази  у Старој Пазови. 

    

5)Услов: Средство финансијског обезбеђења 
 
Доказ: изјава понуђача да се обавезује да, уколико 
 буде изабран, достави меницу. 

    

 
6) Референтна листа са наведеним установама које је        
Понуђач снабдевао средствима који су предмет 
 набавке у 2013. години и вредностима уговора. 
 
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима 
yговора. 

    

 
Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан 
да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да 
понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
 
 
 
Датум                                                       М.П.                                              Понуђач                                                                                                       
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
2. располаже довољним техничким  капацитетом. 
3. доставити рефeрентну листу за 2013. годину 
4. понуђач обавезан да за понуђена добра која су предвиђена за регистрацију код 

АЛИМС-а, достави решење са роком важности у време подношења понуде, у 
време трајања уговора; 

5. за биоцидне производе из партије бр.4 ставка 5, доставити решење о упису у 
привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа који 
издаје Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине; 

6. средство финансијског обезбеђења – меница. 

 
 

 
Понуда за сваку партију треба да садржи следеће елементе: 
 
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- МОДЕЛ УГОВОРА 

- РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

Понуда са општим одацима треба да садржи следеће елементе. 
 
- ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 

76 ЗЈН 

- РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О 

УПИСУ У ЛИСТУ БИОЦИДНИХ ПРОИЗВОДА   

- ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ 

- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

-  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА  КОЈЕ  ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА 

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

-  МЕНИЦА - ИЗЈАВА; 

 
5. 5.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5. 6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 

 
 
 


