ПУ „Радост“ Нови Бановци

Дел. бр. 434-2/2019
Датум: 14.06.2019.

Предмет: Измена конкурсне документације –ЈНМВ 3/2019-Набавка
материјала за одржавање хигијене обликована у три партије
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци врши измену
конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ 3/2019--Набавка материјала за
одржавање хигијене обликована у три партије
.
Врши се измена на страни бр. 6 КД у поглављу IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тако што се мења текст на следећи начин:
Р.Б.

ДОДАТНИ УСЛОВИ /чл.76.ЗЈН

1.

2.

Поседовање важећег сертификата о
примени
система
менаџмента
заштитом животне средине у складу
са
захтевима
стандарда
ISO
14001:2015 за произвођача (за област
према предмету набавке)
Поседовање важећег сертификата о
примени
система
менаџмента
квалитетом у складу са захтевима
стандарда
ISO
9001:2015
за
произвођача (за област према
предмету набавке)

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Важећи сертификат о примени система менаџмента заштитом
животне средине у складу са захтевима стандарда ISO
14001:2015 за произвођача

Издат од овлашћеног сертификационог тела (копија)
Важећи сертификат о примени система менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за
произвођача

Издат од овлашћеног сертификационог тела (копија)

Врши се измена на страни 9 КД у поглављу IV- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА-ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ тако што се мења текст
на следећи начин:
1. Поседовање важећег сертификата о примени система менаџмента заштитом животне
средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015 за произвођача (за област према
предмету набавке)
Доказ: Важећи сертификат о примени система менаџмента заштитом животне средине у
складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015 издат од овлашћеног сертификационог тела за
произвођача (копија); услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова
2. Поседовање важећег сертификата о примени система менаџмента квалитетом у складу

са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за произвођача (за област према предмету набавке)
Доказ: Важећи сертификат о примени система менаџмента квалитетому складу са захтевима
стандарда ISO 9001:2015 издат од овлашћеног сертификационог тела за произвођача (копија);
услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова
Врши се измена на страни 10 КД у поглављу V КД-ПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ ТАЧКА 2 тако што се мења текст на следећи начин:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 21.06.2019.
године до 12,00 часова.
Отварање понуда ће се обавити 21.06.2019. године у 12,30 часова, у просторијама Предшколске
установе „Радост“ Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб (секретаријат установе)
Врши се измена на страни 29 КД- ОБРАЗАЦ 2- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-Набавка материјала за одржавање хигијене
ЈНМВ 3/2019-Д –ПАРТИЈА 2-Хемијска средства и прибор за одржавање хигијене на
следећи начин:
-брише се обавеза понуђача да достави важећи сертификат ISO 14001 за произвођача
Р.Б.

1
20.

21.

Предмет
ЈН

Јед.
мер
е

Кол.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Стоп
а
ПДВ

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

Произ
вођач

2

3

4

5

6

7

8(4x5)

9(4x7)

10

ко
м

8

Средство за прање посуђа у
професионалним машинама 25/1
-универзално, течно,
високоалкално средство са
садржајем активног хлора
(натријумхипохлорид мин.
1-5%); калијумхидроксид мин.1020%;дозирање 2-3 мл;
-не садржи NTA
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити: безбедоносну
листу,производачку декларацију
-доставити важећи сертификат
произвођача ISO 9001
Средство за испирање посуђа
посуђа у професионалним
машинама 10/1
-универзално неутрално средство
за испирање
-садржи нејонски сурфактанти 5-15
%, натријум кумен сулфонат 5-15 %

-не садржи фосфате, хлор и NTA
-дозирање од 0,1 до 0,4 мл
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити: безбедоносну листу
-произвођачку декларацију, важећи
сертификат произвођача ISO 9001

ко
м

17

У прилогу су измењене стране конкурсне документације.
Потребно је извршити замену приложених страна Конкурсне документације.

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈНМВ 3/2019--Набавка
материјала з одржавање хигијене обликована у три партије биће
објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан
у наредној табели, и то:
Р.Б

ДОДАТНИ УСЛОВИ /чл.76.ЗЈН

1.

2.

3.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Поседовање важећег сертификата о примени
система менаџмента заштитом животне
средине у складу са захтевима стандарда ISO
14001:2015 за произвођача (за област према
предмету набавке)

Важећи сертификат о примени система менаџмента
заштитом животне средине у складу са захтевима
стандарда ISO 14001:2015 за произвођача

Поседовање важећег сертификата о примени
система менаџмента квалитетом у складу са
захтевима стандарда ISO 9001:2015 за
произвођача (за област према предмету
набавке)

Важећи сертификат о примени система менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015
за произвођача

Да понуђач располаже са довољним финансијским
капацитетом односно да у последњих шест месеци
који предходе месецу у коме је објављен позив за
подношење понуда није био ниједан дан у блокади

4.
Декларације производа односно
произвођачке спецификације

Издат од овлашћеног сертификационог тела (копија)

Издат од овлашћеног сертификационог тела (копија)

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац
БОН-ЈН), издат после објављивања јавног позива који покрива
наведени период или
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка
Србије, издата после објављивања јавног позива која ће
обухватити захтевани период.
- У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у
блокади испуњава сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не
доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је
дужан да сам испуни задати услов.
Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су
подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне
банке Србије. (То навести у документацији)

Декларације производа односно произвођачке
спецификације којом се потврђује да производ одговара
техничкој спецификацији траженој у конкурсној
документацији-обавезно се прилажу за тражене
производе из Обрасца бр.2 конкурсне документације по
партијама нумерисане са бројем под којим је производ
наведен у обрасцу структуре цене

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, ПОНУЂАЧ доказује достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА (Образац бр.3.1. ) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом.Изјава мора да буде потписана од стране одговорног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Страна 6 Конкурсне документације

ДОДАТНИ УСЛОВИ И ДОКАЗИ:
. Поседовање важећег сертификата о примени система менаџмента заштитом животне
средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015 за произвођача (за област према
предмету набавке)
Доказ: Важећи сертификат о примени система менаџмента заштитом животне средине у
складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015 издат од овлашћеног сертификационог тела за
произвођача (копија); услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних
услова
2. Поседовање важећег сертификата о примени система менаџмента квалитетом у складу
са захтевима стандарда ISO 9001:2015 за произвођача (за област према предмету набавке)
Доказ: Важећи сертификат о примени система менаџмента квалитетому складу са захтевима
стандарда ISO 9001:2015 издат од овлашћеног сертификационог тела за произвођача (копија);
услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова

3. Да понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом односно да у
последњих шест месеци који предходе месецу у коме је објављен позив за подношење
понуда није био ниједан дан у блокади
Доказ: Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), издат
после објављивања јавног позива који покрива наведени период или
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, издата после
објављивања јавног позива која ће обухватити захтевани период; услов под редним
бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова
- У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе и доказ
доставља уз понуду.
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.

Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције и Народне банке Србије. (То навести у документацији)
4. Декларације производа односно произвођачке спецификације којом се
потврђује да производ одговара техничкој спецификацији траженој у конкурсној
документацији - обавезно се прилажу за тражене производе из Обрасца број 2
конкурсне документације; услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу
додатних услова- по партијама нумерисане са бројем под којим је производ наведен у
обрасцу структуре цене

Маркером означити и остале тражене карактеристике из Обрасца 2 –образац
структуре цене по партијама.
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 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интерне страницама надлежних органа , али је у обавези да у понуди наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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 прописан начин.

Страна 9 Конкурсне документације

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику.Поступак јавне набавке води
се на српском језику.Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику
достави и њихов превод на српски језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда, објављеним на
Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Понуда мора бити сачињена
у папирном облику са свим елементима и обрасцима из конкурсне документације.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста,
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту
исправити уз параф и оверу печатом.
Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на
интернет страни наручиоца. Конкурсна документација се може преузети и лично у
просторијама наручиоца на адреси:
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб, сваког
радног дана од 08:00 до 15:00 часова.
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. Конкурсна документација мора бити повезана у
једну целину.На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци,
Бановси –Дунав Кабларска бб са назнаком: „Понуда за ЈНМВ бр. 3/2019 – дНабавка материјала за одржавање хигијене ПАРТИЈА ______________________-НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или кутије мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе
понуђача.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
21.06.2019. године. до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу попунити и
оверити потврду о дану и времену непосредног подношења понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и биће враћена неотворена .
Отварање понуда ће се обавити 21.06.2019. године у 12,30 часова, у просторијама
Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци, Бановци-Дунав, Кабларска бб
(секретаријат установе)
Отварање понуда је јавно и њему могу присустовати сва заинтересована лица.
Овлашћени представници понуђача морају имати попуњено писмено овлашћење за
учешће у поступку отварања за предметну јавну набавку које се предаје комисији
непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда.
Није дозвољено достављање понуде електронским путем.
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15.

Освеживач за просторије
спреј боца 400 мл

к
о
м

10

16.

Крема за руке 75 мл +
пантенол + витамин Е
„DAHLIA“ или одговарајуће
Доставити:декларацију
производа односно
произвођачку спецификацију

к
о
м

120

к
о
м

3

к
о
м

10

к
о
м

20

17.
Абразивна паста за руке 500 г
18.

Прашак за мраве „VAJGON“
или одговарајуће 200 г
Доставити:декларацију
производа односно
произвођачку спецификацију

19.
Лепак за мишеве 135 г
20.

21.

Средство за прање посуђа у
професионалним машинама 25/1
-универзално, течно,
високоалкално средство са
садржајем активног хлора
(натријумхипохлорид мин.
1-5%); калијумхидроксид мин.1020%;дозирање 2-3 мл;
-не садржи NTA
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити: безбедоносну
листу,производачку декларацију
-доставити важећи сертификат
произвођача ISO 9001
Средство за испирање посуђа
посуђа у професионалним
машинама 10/1
-универзално неутрално средство
за испирање
-садржи нејонски сурфактанти 5-15

к
о
м

8

%, натријум кумен сулфонат 5-15 %

-не садржи фосфате, хлор и NTA
-дозирање од 0,1 до 0,4 мл
-сигуроносни канистер са
сигуроносним чепом
Доставити: безбедоносну листу
-произвођачку декларацију, важећи
сертификат произвођача ISO 9001

к
о
м
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