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ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације у вези са датим
I Појашњењем конкурсне документације

На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012), Наручилац у делу V-2: ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку (члан 76
ЗЈН), за предвиђене доказе у тачки 6 (6а и 6б), врши измену и допуну на страни
37.конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I, сходно одговорима и I
Појашњењу, које је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.

У прилогу ове измене и допуне, на следећој страни, даје се корекција дела V-2:
ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) у захтеваним доказима, за
тачку 6 (6а и 6б).

Комисија за јавну набавку Наручиоца



Конкурсна документација за јавну набавку опреме за лабораторијско испитивање квалитета млека- Опрема за чување, припрему,
обраду узорака, бактериологију и испитивање присуства антибиотика у млеку, у 11 партија, број 1.1.1/2015-I;Наручилац:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине-Дирекција за нациоанлне референтне лабораторије
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V-2: ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН):

6.
У с л о в: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
важи за све партије!

6а) У случају подношења понуда само за једну партију:
-да понуђач има остварен укупан приход за 2012, 2013. и 2014. годину

(кумулативно), минимално у висини троструког износа понуђене цене (са
обрачунатим порезом на додату вредност) за партију за коју се подноси
понуда;
6б) У случају подношења понуда за две или више партија:
-да понуђач има укупан остварени приход за 2012, 2013 и 2014.(кумулативно),
минимално у висини троструког износа збира понуђених цена (са пдв-ом) за
све партије за које понуђач  подноси своје понуде;

Доказ за
тачку 6
(6а и 6 б)

- извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за 2012, 2013. и
2014. годину (АОП 202)
или
- биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из
тог биланса стања за 2012, 2013. и 2014. годину (АОП 202).
Напомена: у случају да подаци у АПР-у за 2014.годину нису обрађени
(нису доступни), као доказ о оствареним укупним приходима у
2014.години прихвата се и копија овереног и од стране овлашћеног лица
понуђача потписаног Биланса успеха за 2014.годину.

7 Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом (важи за
све партије) !

- да је понуђач у претходном периоду 2011., 2012., 2013. , 2014. и 2015.године
продао најмање једном кориснику целокупну или део понуђене опреме из
достављене понуде* за предметну партију, у вредности минимално 50 % од
укупне понуђене цене (са пдв-ом) за ту партију.

Доказ

1.Списак референтних купаца-изјава понуђача о продатој опреми
купцима из групе тражене и понуђене опреме* у утврђеном
периоду, на Обрасцу број 3 из конкурсне документације,
2.Потврде референтних купаца-корисника о продатој опреми у
наведеном претходном периоду, а која је понуђена* у предметном
поступку јавне набавке за конкретну партију, на Обрасцу-Прилог
1 из конкурсне документације или на сопственом обрасцу који
садржи све елементе претходног обрасца
3.Копије фактура о продатој опреми купцима која је наведена у
претходна два доказа.
* под појмом понуђена опрема из достављене понуде (или опремом која се
нуди) за остварену вредност продате опреме у датом периоду, сматраће
се, не само вредност продате опреме-модела који је индентичан понуђеном
моделу, већ и вредност продате опреме-модела који непосредно претходи
понуђеном моделу истог произвођача


