Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију бања Ковиљача, Парк 4, Бања Ковиљача, (у
даљем тексту ,,Наручилац’’),
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку мале
вредности 5/2015
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 7/2015,
Четвороћелијске купке за минералну и хигијенску воду за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр.124/2012), и предлога Комисије за јавну набавку наручиоца, образоване за спровођење поступка
јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини следећу:

Измену и допуну конкурсне документације
за јавну набавку мале вредности, број 07/2015- Четвороћелијске купке за минералну и
хигијенску воду за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију.
Након додатног разматрања конкурне документације, захтеваних услова и начина њиховог
доказивања, те како је уочено да је период за припрему понуда у несразмери са временом
неопходним за прикупљање захтеваних доказа, наручилац је донео одлуку да измени део који се
односи на начин доказивања, те да припрему понуда потенцијалним понуђачима учини
једноставнијом и прилагоди времену одређеном за пирпрему и дотављање, а са друге стране, да
овакве измене ни на који начин не утичу на захтеване услове.
Напомињемо да ова измена и допуна представља саставни део конкурсне документације у
предметном поступку те Наручилац даје модел обрасца изјаве коју треба испунити на
порписан начин,
На основу свега наведеног, наручилац чини:
- измене у делу који се односи на доказивање обавезних и додатних услова
те сада део који се односи на доказивање обавезних и диатних услова из тачака: 1, 2, 3, 4 и 6 из
конкурсне документације за предметну јавну набавку

- мења се, и за све наведене тачке обавезних и додатних услова, односно начине њиховог
доказивања гласи:
,,Начин доказивања услова:
Доказивање услова чини се на основу прописно потписане и печатиране изјаве под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу понуђача којом потврђује да испуњава све
захтеване обавезне и додатне услове.
- Образац 6 изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова из чланова 75. и 76. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности’’.

Образац бр. 6
На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124 од 29.12.2012. године) дајемо следећу изјаву:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 7/2015: Четвороћелијске купке за минералну и
хигијенску воду за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију, испуњава све услове из
чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
− Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
− Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
− Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
− Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији);
− Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, те у том смислу
потврђује да је процес рада (пословања) усаглашен са одговарајућим
стандардима, и да је израдио или испоручио добра која су саставом и
материјалом слични предмету јавне набавке, минимум пет (5) купки,
истих или бољих техничких карактеристика од захтеваних у обрасцу
техничке спецификације, у условима редовне експлоатације;
− Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.’’

Бања Ковиљача, ________2015. године
Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
______________________________
Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

У Бањи Ковиљачи,
дана 6. 3. 2015. године
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију

Питање број 1
Дана 9.3.2015. године, заинтересовано лице у поступку ЈН мале вредности бр. 7/2015.
четвороћелијске купке за минералну и обичну воду, путем и-мејла упутило захтев за
додатним појашњењем конкурсне документације, где је захтевао додатне информације и
достављање документације електронским путем, како би благовремено припремио
конкурсну документацију.
Наручилац је, дана 10.3.2015. године, доставио следећи одговор:
Одговор број 1
Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, дати су и приказани наративни и
нумерички показатељи захтеване спецификације, те у том погледу приказан и технички
цртеж, према мишљењу Наручиоца, са свим релевантним подацима који су потребни како
би се испоручио калуп за захтеване купке. Става смо да заинтересовано лице, на основу
датог техничког цртежа са свим показатељима, може да изради 3Д приказ и модел
захтеване купке, те на основу тога, сачини модел захтеваног калупа и направи предлго
понуде за израду купки које су предмет јавне набавке.
Пошто претпостављамо да заинтерсовано лице није узело у обзир израду 3Д модела и
сматра да на основу дате спецификације није могуће израдити захтеване калупе, као што
смо исказали у конкурсној документацији, можемо да понудимо увид у купке које
тренутно користимо у употреби, те на основу тога додатна питања у вези са припремом
понуде и решавање нејасноћа уколико постоје, те друге техничке питања у вези припреме
понуде.
Наручилац може да постави слике купки које користи, уколико би то могло да помогне у
припреми понуде, те на тај начин додатно употпуни техничку спецификацију. Уз битну
напомену да купке које су тренутно у употреби, нису идентичне купкама које су предмет
јавне набавке, и чије смо техничке спецификације изнели. У том погледу постоји визуелна
и техничка разлика, обзиром да је, у поређењу са постојећим купкама, намера Наручиоца
да побољша квалитет, дизајн и употребљивост купки кроз купке које набављамо, те је на
основу тога и израђена техничка скица модела који Наручилац жели да прибави као
предмет јанве набавке те се такав модел разликује од употребне купке.

Према Закону о јавним набавкама РС, начелима транспарентности поступка, обезбеђивања
конкуренције и једнакости учесника у поступку јавне набавке, Наручилац не може да
доставља појединачно податке заинтересованим лицима, те је неопходно да све евентуалне
додатне информације и податке истовремено и постави на Портал јавних набавки.

У поступку јавне набавке мале вредности – „Четвороћелијске купке за минералну и
хигијенску воду за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију“, ЈН број 7/2015,
Наручилац је, у току рока за подношење понуда, дана 9.3.2015. године у 15:01 часова,
путем факса, од заинтересованог лица примио питања следеће садржине:
Питање број 1
„Да ли тражите готов производ или полупроизвод у виду калупа за четвороћелијске
купке?“
Одговор број 1
Наручилац под предметом ове јавне набавке подразумева полупроизвод у виду калупа за
четвороћелијске купке.
Питање број 2
„Шта подразумевате под купка? У целој конкурсној документацији спомиње се купка, а
нисмо сигурни шта под купка подразумевате?“
Одговор број 2
Под предметом набавке именованог као купка, Наручилац подразумева посуде, односно
кадице за горње и доње екстремитете, а за локалну примену минералне и хигијенске воде.
Питање број 3
„У конкурсној документацији на старни 13 стоји: Уколико постоји понуђач је дужан да
достави проспект, каталог техничку спецификацију или друго. А шта ако не постоји?
Написали сте да ће бити одбијена, а доле потом наводите да произвођач није дужан да
достави такве документе. Молимо за објашњење.“
Одговор број 3
На страни број 13, Конкурсне документације за предметну јавну набавку, наведено је да је
понуђач дужан да достави документ (проспект, каталог, техничку спецификацију потврду
или друго) уколико исти постоји.

Питање број 4
„Да ли су за наручиоца прихватљива одступања у димензијама од 5%, с обзиром да не
утичу на сврху и намену.“
Одговор број 4
За Наручиоца нису прихватљива одступања у димензијама од 5%, с обзиром на величину
простора у којима ће бити смештене купке.
У Бањи Ковиљачи,
дана 11.3.2015. године

Комисија за јавне набавке

