РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИРИГ
Комисија за јавну набавку
Број: 01-404-17/2017
Ириг, 25.05.2017. године
Тел.022/400-609, 400-600
Фах:022/462-035

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број:
124/2012 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована решењем Председника општине Ириг
број: 01-404-17/2017 од 15.05.2017.године, сачинила је

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ
ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
БР.ЈН 01-404-17/2017
У конкурсној документацији, у делу -4 . УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА
4 -2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени чланом 76. Закона о јавним
набавкама, на страни 6/31
У оквиру услова под ред. број 1. и доказа за кадровски капацитет, додју се следећи услови, и то:
„ 1.1.Услов: да Понуђач поседује Полису осигурања запослених од последица несрећног
случаја(незгоде), који могу наступити за извршиоце понуђача, која гласи на име Понуђача и која је
важећа на дан отварања понуда ;
Доказ: Копија тражене полисе осигурања запослених од последица несрећног случаја(незгоде),
који могу наступити за извршиоце понуђача;“
Иза услова под ред. број 1. и доказа за кадровски капацитет, додју се следећи услови, и то:
„2. Понуђач располаже са неопходним финансијским и пословним капацитетом:
2.1 Услов: да понуђач није био неликвидан, односно у блокади у последњих 12 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда за учешће у поступку јавне набавке;
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки коју издаје Народна банка.
Понуђач није дужан да доставља наведени доказ, с обзиром да су тражени подаци јавно доступни
на интернет страници Народне банке Србије.

2.2 Услов: да је Понуђач у последње 3 године (2014., 2015.,2016.) вршио услуге пољочуварске
службе у свакој години за потребе најмање 4 локалне самоуправе;
Доказ: Копије уговоре Понуђача са најмање 4 локалне самоуправе о пружању услуга
пољочуварске службе у свакој од наведених година (2014., 2015.,2016.) години);
3. Понуђач располаже са техничким капацитетом:
3.1. Услов: да Понуђач поседује минимум 3 тешкa четвороциклa (АТВ возило), као и 1 мотоцикл у
свом власништву или по основу закупа, односно лизинга, за случај квара возила Наручиоца;
Доказ: За сва возила доставити доказ о власништву или оверен уговор о закупу, односно лизингу
возила (копија саобраћајне дозволе – уколико је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба
очитати и одштампати);
3.2. Услов: да Понуђач поседује минимум 7 ручних радио станица (МЛ,ПР), минимум 1 базну
станицу(репетитор – FB) као и дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио станице и
репетитор, издате од стране РАТЕЛА са техничким прегледом, као и да је понуђач измирио своје
финансијске обавезе према РАТЕЛУ закључно са 31.12.2016.године;
Доказ: Потврда о власништву ручних радио станица и базне станице-репетитора, која се доказује
Листом основних средстава, као и дозволе за коришћење радио-фреквенција за радио станице и
базну станицу-репетитор издате од стране РАТЕЛА са извештајима о техничком прегледу, као и
потврда да је понуђач измирио своје обавезе према РАТЕЛУзакључно са 31.12.2016. године;
3.3. Услов: да Понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система
управљања квалитетом са захтевима стандарда ISO 9001:2008, важећи сертификат или потврду о
усклађености система менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима
стандарда OHSAS 18001:2007, важећи сертификат или потврду о усклађености система управљања
заштитом животне средине са захтевима стандарда ISO 14001:2004,важећи сертификат или
потврду о усклађености система управљања безбедности информација према захтевима стандарда
ISO/IEC 27001:2013,као и да поседује важећи сертификат о испуњености стандарда SRPS
A.L2.002:2015 за физичку заштиту.
Сертификати или потврде морају бити издати од стране Акредитованих сертификационих кућа.
Подручје примене наведених сертификационих система мора да обухвата услуге које су предмет
набавке.
Доказ: Копије тражених сертификата или потврда;
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности „– Ангажовање
агенције за пружање услуге пољочуварске службе на територији општине Ириг
1. Позив за подношење понуда је објављен 15.05.2017.године.
2. Обавештење о продужењу рока се објављује 25.05.2017.године.
3. Нови рок - време и место подношења понуда: 31.05. 2017. године до 12:00 часова.

Нови рок - време и место отварања понуда: 31.05.2017. године, у 13:00 часова
Ове измене представљају саставни део конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда без
одлагања објавити на Порталу управе за јавну набавку и на интернет страници Општине Ириг
(www.irig.rs) .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

