ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број јавне набавке: ЈНМВ 02/2017
Број документа: 60 бр. 02/2017/3/1
Датум: 19.04.2017. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, Централни регистар, депо и
клиринг хартија од вредности а акционарско друштво Београд, Трг Николе Пашића бр.
5, Београд, објављује:
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врши се измена Конкурсне документације 60 бр. 02/2017/3 од 13.04.2017. године, и то:


У тачки 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

МЕЊА СЕ текст у делу подтачка 4.2. Услови за учешће из члана 76. Закона, под 1)
- (страна 7):
„Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом. Под
пословним капацитетом се подразумева да је понуђач имао закључених пет
уговора о пружању услуга хигијене у 2016. години, минимум у вредности од
600.000,00 динара без пдв-а по уговору“
И ГЛАСИ:
„Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом. Под
пословним капацитетом се подразумева да је понуђач извршио услуге које су
предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три године (2014, 2015. и
2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара“


У ОБРАСЦУ 9 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ текст под редним бројем 5. – (страна 24):
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
имао закључених 5 (пет) уговара о пружању услуга хигијене у 2016. години,
минимум у вредности од 600.000,00 динара без пдв-а по уговору“
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И ГЛАСИ:
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
извршио услуге које су предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три
године (2014., 2015. и 2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара“


У ОБРАСЦУ 9ц – ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА,

МЕЊА СЕ текст под редним бројем 1. – (страна 27):
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
имао закључених 5 (пет) уговара о пружању услуга хигијене у 2016. години,
минимум у вредности од 600.000,00 динара без пдв-а по уговору“
И ГЛАСИ:
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
извршио услуге које су предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три
године (2014., 2015. и 2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара“
У прилогу се налазе Измене Конкурсне документације, и то стране: 3, 4 и 5,
односно стране Конкурсне документације 60 бр. 02/2017/3 од 13.04.2017. године: 7,
24 и 27 (од 36 страна).
Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке мале
вредности исте одштампају и приложе као саставни део Конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку мале вредности
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови за учешће из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава услове прописане
чланом 75. Закона, односно:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2. Услови за учешће из члана 76. Закона
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом. Под
пословним капацитетом се подразумева да је понуђач извршио услуге које су
предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три године (2014., 2015. и
2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара;
2) Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом. Под
кадровским капацитетом подразумева се да понуђач има минимум 4 (четири)
запослена или радно ангажована лица у складу са Законом о раду, и то на
пословима које су предмет тражене набавке.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона
и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће
се извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 9 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
__________________________________
из
____________________,
ул.__________________________, са матичним бројем ______________________,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 02/2017, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. 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;
3. 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;
4. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
извршио услуге које су предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три
године (2014., 2015. и 2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара;
6. да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да понуђач има
минимум 4 (четири) запослена или радно ангажована лица у складу са Законом
о раду, и то на пословима које су предмет тражене набавке.

Место и датум:

Потпис понуђача:
МП

_____________________

____________________
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ОБРАЗАЦ 9ц - ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени
представници понуђача, учесника у заједничкој, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Члан групе понуђача ___________________________________________________ из
______________________, ул._____________________________, са матичним бројем
______________________,
Члан групе понуђача ___________________________________________________ из
______________________, ул._____________________________, са матичним бројем
______________________,
Члан групе понуђача ___________________________________________________ из
______________________, ул._____________________________, са матичним бројем
______________________,
испуњавају све услове прописане Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015, 68/2015) члан 76. за учешће у поступку ЈНМВ број 02/2017,
утврђене конкурсном документацијом и то:
1. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је понуђач
извршио услуге које су предмет тражене набавке, и то збирно за претходне три
године (2014., 2015. и 2016. година) у укупном износу од 1.800.000,00 динара;
2. да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да понуђач има
минимум 4 (четири) запослена или радно ангажована лица у складу са Законом
о раду, и то на пословима које су предмет тражене набавке.

Место и датум
_________________

М.П.

Потпис члана групе понуђача
______________________

Место и датум
_________________

М.П.

Потпис члана групе понуђача
_______________________

Место и датум
________________

М.П.

Потпис члана групе понуђача
________________________
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