Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 30/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 30/2017 - Пружање услуга превоза запослених за потребе Специјалне болнице
за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности услуга, број 30/2017 – Пружање услуга превоза
запослених за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1. у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и

76 . закона, на позицији 1, 2 и 4 додатних услова, Наручилац је направио техничку
грешку у делу где су написане године за које се достављају докази чиме врши
измену у деловима на позицији 1 под б), позиција 2 под а) и позиција 4:
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 у погледу следећих захтева:
2. Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом и то:
a) Дa понуђач самостално, односно као група понуђача (сви чланови групе) или са
подизвођачима (и сви подизвођачи) поседују систем квалитета ISO 9001, ISO 14001 и
ОHSAS 18001 важећи на дан отварања понуда.
Доказ испуњености услова:
- Достављање потврде или важећег сертификата о усаглашености система квалитета са
захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001 и ОHSAS 18001 у неовереној копији
b) Да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) успешно извршио
услуге које су предмет ове јавне набавке минимум вредности два пута веће од вредности дате
пoнуде.

Доказ испуњености услова:
- Попуњен образац број 7 – Рефернце понуђача

3. Да понуђач располаже финансијским капацитетом, и то:
a) Да је понуђач, у претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) остварио
годишњи пословни приход минимум двостуке вредности понуде без ПДВ-а.
Доказ испуњености услова:
Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три године
(2014, 2015 и 2016.год.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим
извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 године остварио пословни приход минимум
двоструке вредности понуде без ПДВ-а.)
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
 биланс успеха или потврду пословне банке о остварeном укупном промету на пословном
– текућем рачуну за претходне три обрачунске године
 Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат
пословања, (паушалац), доставља потврду пословне банке о стварном укупном
промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач
самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи наступају као група,
потребно је да група понуђача испуњава овај услов кумулативно и достави доказ.
b) да понуђач у задњих три (3) године од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, није био неликвидан.
Доказ испуњености услова:
- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих три (3)
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
4. Да понуђач располаже са техничким капацитетом и то:
- Да понуђач располаже са најмање 5 (пет) аутобуса старости до 10 (десет) година
Доказ испуњености услова:
 Копија саобраћајне дозволе и очитана саобраћајна дозвола
4. Да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом и то:
a) Да понуђач има у радном односу на основу уговора о раду најмање 5 (пет) возача аутобуса
Доказ испуњености услова:
- Копије уговора о раду
- Фотокопије МА обрасци-пријава, одјава и промена за обавезно социјално осигурање за 2016.г.
5) Средства обезбеђења
 Меница банке за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а,
 Меница банке за добро извшење посла (за понуђача којем буде додељен уговор), у висини од
10% од уговорене цене без ПДВ-а.
У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 02.08.2017. године

