Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/554-3
Датум: 27.02.2017 године.
На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 02-2/2017 Сакупљање и транспорт инфективног
отпада:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

<<Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда>>

Наручилац због измене које су настале у конкурсној документацији продужава рок за
достављање понуда, односно Понуђачи су дужни да доставе понуду најкасније дана:
06.03.2017. година, до 10,00 часова , а отварање понуда је дана:06.03.2017. година у 10:30
часова.

1.
Образац бр. 2 на страни 14 и 15 у КД гласи:

ОБРАЗАЦ 2
Р.бр.

Упутство за доказивање прописаних

-за оцену испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке

Услова Врста доказа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1

да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

Копија извода из регистра надлежног органа

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

потврде надлежног суда (потврде не старије од 2 месеца
пре отварања понуда) или изјава.

3

да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда

потврде надлежног суда или надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката(потврда мора бити
издата након објављивања позива за подношење понуда,
односно слања позива за подношење понуда) или изјава.

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;

потврде надлежног пореског органа и организације за
обавезно социјално осигурањеили потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације
(потврде не старије од 2 месеца пре отварања понуда)
или изјава.
-Важећу интегралну дозволу за сакупљање и транспорт
неопасног и опасног медицинског отпада на територији
Републике Србије издату од надлежног министарства.

5

да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним
- Дозволу за третман инфективног отпада издату од
прописом.
надлежног министарства.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

6

Да понуђач пасполаже довољним пословним
Референтна листа-списак наручилаца са којима су
капацитетом да је остварио или остварује приход од склопљени уговори о пружању услуга које су предмет јавне
вршења услуга које нуди.
набавке са износима, датумима уговора, за период од
претходне 2 године, и приложеним овереним потврдама
издатим од стране купаца
(за те уговоре).
Услов прихватљиве понуде је најмање 10 референци.

НАПОМЕНА за ОБРАЗАЦ 2 :
Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне
набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији (Образац
бр.3).
Под тачком 5- доставити важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и
транспорт опасног отпада на територији Републике Србије у неовереној фотокопији.
и тачка 6. доставити Референтну листу (најмање 10 референци)
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јн, наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних
субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Мења се тако да сада гласи:

Образац бр. 2 на страни 14 и 15 у КД гласи:

ОБРАЗАЦ 2
Р.бр.

Упутство за доказивање прописаних

-за оцену испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке

Услова Врста доказа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1

да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар

Копија извода из регистра надлежног органа

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

потврде надлежног суда (потврде не старије од 2 месеца
пре отварања понуда) или изјава.

3

да му није изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда

потврде надлежног суда или надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката(потврда мора бити
издата након објављивања позива за подношење понуда,
односно слања позива за подношење понуда) или изјава.

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;

потврде надлежног пореског органа и организације за
обавезно социјално осигурањеили потврде надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације
(потврде не старије од 2 месеца пре отварања понуда)
или изјава.
-Важећу интегралну дозволу за сакупљање и транспорт
неопасног и опасног медицинског отпада на територији
Републике Србије издату од надлежног министарства.
- Дозволу за третман инфективног отпада издату од
надлежног министарства.

5

- Важећа дозвола мора да садржи следеће Индексне бројеве
да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, из каталога РС:
ако је таква дозвола предвиђена посебним
180101 – оштри инструменти (изузев 180103)
прописом.
180102 – кесе са крвљу и крвни продукти (изузев 180103)
180103 * - отпад чије сакупљање и одлагање подлеже
посебним захтевима за спречавање инфекције
180104 - отпад чије сакупљање и одлагање не подлеже
посебним захтевима за спречавање инфекције

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6

Да понуђач располаже довољним пословним
Референтна листа-списак наручилаца са којима су
капацитетом да је остварио или остварује приход од склопљени уговори о пружању услуга које су предмет јавне
вршења услуга које нуди.
набавке са износима, датумима уговора, за период од
претходне 2 године, и приложеним овереним потврдама

издатим од стране купаца (за те уговоре).
Услов прихватљиве понуде је најмање 10 референци.
Да понуђач располаже са најмање једним возилом
(власништво или закуп) којим ће превозити
медицински – инфективни отпад.

7

да понуђач у радном односу има најмање једног
запосленог возача који врши транспорт
медицинског-инфективног отпада са положеним
АДР испитом.

-Доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе ,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име
понуђача као власника возила поред наведеног доставити и
доказ о правном основу коришћења возила (уговор о
купопродаји или закупу,коришћењу возила)

- Доставити фотокопију М обрасца и копију АДР
дозволе за управљање теретним возилом

да понуђач има најмање једног саветника за
безбедност у транспорту опасног терета (СЛ.ГЛ.РС.
- Копија уговора о ангажовању саветника за безбедност
88/2010, чл.18)
у транспорту опасног терета
да понуђач поседује лиценцу за обављање
делатности саветника за безбедност у транспорту
опасног терета.(СЛ.ГЛ.РС. 88/2010, чл.20)
- Копија лиценце за обављање делатности саветника за
безбедност у транспорту опасног терета
НАПОМЕНА за ОБРАЗАЦ 2 :
Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне набавке понуђач
доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији (Образац бр.3).
Под тачком 5- доставити важеће Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт опасног отпада на
територији Републике Србије у неовереној фотокопији, одређених индексних бројева. Закон: (“Sl.glasnik RS“, br.14/2016) ,
Правилник: (“Sl.glasnik RS“, br.78/2010)
Под тачком 6. доставити Референтну листу (најмање 10 референци)
Под тачком 7. доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе, М образац, фотокопија АДР дозволе, фотокопија уговора
и лиценце.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јн, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора
да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба
да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Комисија за ЈНМВ 02-2/2017

