Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд
Број: 3-6-2015-8
Датум: 05.04.2016.године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12,
14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке број 3-6/2016-2, за набавку радова –
Адаптација лабораторије за микробиолошка испитивања лекова и медицинских
средстава, мења се конкурсна документација на следећи начин:
1) Тачка 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, подтачка 3.3. Обилазак локације и
увид у техничку докумнетацију, допуњује се став 1 и сада гласи:
„Наручилац ће организовати обилазак локације дана 25.03.2016. године; 01.04.2016. године;
07.04.2016. године; 08.04.2016. године; 11.04.2016. године; 12.04.2016. године; 13.04.2016.
године; 14.04.2016. године и 15.04.2016. године, у 11,00 часова, али само уз најаву која се врши
најкраће дан раније пре обиласка, на е-маил: goran.petricevic@pharmacy.bg.ac.rs или
mile.lukic@pharmacy.bg.ac.rs Контакт особе су: г-дин Горан Петричевић и г-дин Миле Лукић
руководиоци Одсека за одржавање објеката.“
2) Тачка 5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, подтачка 5.2.
Додатни услови и докази за учешће у поступку, и то:
2. Пословни капацитет, мења се друга алинеја и сада гласи:
„- да примењује систем менаџмента квалитетом, у складу са захтевима стандарда и то: ISO
9001-; ISO 14001-; OHSAS 18001-;“
3. Мења се ставка 3. и сада гласи:
„ 3. да располаже одговарајућим кадровским капацитетом, односно да има најмање 5
(пет) запослених или уговорно ангажованих радника грађевинско-занатске струке
потребних за извођење предметних радова и 3 (три) ангажована одговорна извођача радова
са VII степеном стручне спреме.
Доказ:
•
Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ЕБП-ПУРС)
за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде за предметну
набавку, копије радних књижица заједно са копијом М3 А образаца, копије уговора за радно
ангажоване раднике. Решење на меморандуму о именовању одговорног лица за извршење
уговора и контролу квалитета изведених радова.
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.
- за 3 (три) одговорна извођача радова са VII степеном стручне спреме;
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Доказ:
1 Одговорни извођач мора да поседује важећу лиценцу бр. 400 или 401; 1 Одговорни
извођач мора да поседује важећу лиценцу бр. 450 и 1 Одговорни извођач мора да
поседује важећу лиценцу бр. 430, а које су издатате од стране Инжењерске коморе
Србије, што понуђач доказује достављањем копије лиценце и потврде Инжењерске
коморе Србије да је одговорни извођач радова чија се лиценца подноси, члан исте и да
му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Такође, неопходно је са доказима о
радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код
Понуђача запослен- копија радне књижице и М3А образац, односно, за носиоца лиценце
који није запослен код понуђача: копија уговора о ангажовању), који ће и решењем на
меморандуму понуђача бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци.
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.

3) Тачка 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, подтачка 6.4. Посебни
захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца, мења се став 8 и сада
гласи:
„Понуђач је у обавези да обрасце и доказе захтеване кон.курсном документацијом повеже
траком (јемствеником) у целини и запечати, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. Документе
финансијског обезбеђења треба неоштећене упаковати у пластичну фолију која ће бити
повезана јединственим јемствеником и запечаћена са осталом траженом документацијом.“
4) Тачка 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, подтачка 6.20. Додатне
информације и појашњења, мења се став 2 и сада гласи:
„Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
објави одговор на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.“
5) Тачка 6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, подтачка 6.24. Захтев за
заштиту права понуђача, мења се став 5 и сада гласи:
„Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00
динара.“

Све наведене измене сматрају се саставним делом конкурсне документације за јавну
набавку бр. 3-6/2016-2.
Комисијa
за јавну набавку број 3-6/2016-2

Објавити:
- Портал јавних набавки, http://portal.ujn.gov.rs/
-

Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs.
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