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ПРЕДМЕТ: III Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број 
                       1.1.1/2015-I 
 
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012), врши се следећа измена и допуна конкурсне документације јавне набавке 
број 1.1.1/2015-I: 

1.На страни 25. конкурсне документације у тачки 10.9. „Остали посебни захтеви“ 
мења се први пасус постојеће формулације у : „-За 2.партију –Фрижидери и замрзивачи, 
за 4.партију-Апарати за припрему узорака (позиције опреме под редним бројем: 1- 
Водено купатило, 2- Водено купатило за термостатирање млека, 4-pH метар и 5- pH 
метар) као и за партију 7-Ваге , понуђена опрема и уређаји морају бити фабрички 
еталонирани, о чему је понуђач дужан, да приликом испоруке понуђене и уговорене 
опреме достави и одговарајући доказ. Понуђач је у обавези да уз понуду достави 
копије сертификата акредитоване лабораторије која ће извршити еталонирање 
приликом инсталације и пуштање опреме у рад, а о трошку понуђача, у складу са 
стандардом ISI/IEC 17025 којим су утврђени општи захтеви за компетентност 
лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање. 

 У случају недостављања овог доказа понуда се одбија као неприхватљива.“ 
2.На страни 38. конкурсне документације, тачка 8.додатних услова, претходна 

формулација се мења у „Услов: Да  располаже неопходним кадровским капацитетом- 
важи за партије 2.,3.,4. (само за понуђену опрему на позицијама 4.и 5.),5.,6.,7.,8.,9. и 10. !“ 

У прилогу ове измене, даје се коригована 38.страна конкурсне документације. 
3.У вези са извршеном изменом и допуном у претходној тачки 3., мења се и 

образац број 4.-„Изјава о кадровском капацитету-радном ангажовању овлашћеног 
сервисера“, на 43.страни конкурсне документације, који се дај у прилогу ове измене и 
допуне; 

4.На страни 31. конкурсне документације, у тачки 23.“Захтев за заштиту права“, 
у другом ставу, тачна адреса (e-mail) на коју се доставља „Захтев за заштиту права“ 
електронском поштом је: svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs . 

Извршене измене и допуне конкурсне документације, даном њиховог 
објављивања на „Порталу јавних набавки“ и интернет страници Наручиоца, постају 
саставни део конкурсне документације јавне набавке број 1.1.1/2015-I. 

 
                                                                                   Комисија за јавну набавку Наручиоца  

mailto:svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs�


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 националне референтне лабораторије 
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8. 
  

Услов: Да  располаже неопходним кадровским капацитетом- важи за 
партије 2.,3.,4. (само за понуђену опрему на позицијама 4.и 5.),5.,6.,7.,8.,9. и 
10. ! 

 - да понуђач има најмање 1 (једно) радно анагажовано лице – овлашћеног 
сервисера за постпродајну подршку са сертификатом издатим од 
произвођача опреме која је понуђена 

Докази 

1. Изјава понуђача о радном ангажовању овлашћеног 
сервисера са сертификатом произвођача понуђене опреме на 
обрасцу број 4; 
2. копију радне књижице и уговора о раду за радно 
анагажоване овлашћене сервисере на неодређено време, 
копију уговора о раду за запослене овлашћене сервисере на 
одређено време или други  доказ  о радном ангажовању 
овлашћеног сервисера код понуђача (копије уговора о 
обављању привремених и повремених послова, уговора о делу, 
уговора о пословној сарадњи исл.), односно други 
одговарајући докази (за страног понуђача); 
  
3. копија  сертификата, потврде или другог документа (на име 
овлашћеног сервисера) о успешно завршеној обуци за 
сервисирање понуђеног/их добара, издатих од стране 
произвођача понуђене опреме (уколико је сертификат на 
страном језику- приложити оригинал или копију овереног 
превода судског тумача или превода овереног у амбасади 
земље у којој се као службени језик користи језик на коме је 
документ који се прилаже као доказ сачињен.)  

 
Указујемо понуђачима на следеће:  

1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама осим 
уколико је конкурсном документацијом назначено да морају бити у оригиналу. 

2. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа.  

3. Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о 
јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о 
испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у 
понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре.   

4. Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води 
Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

5. Понуђач може да, уместо достављања тражених доказа, наведе интернет 
страницу на којој су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.  

6. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
настанка промене писмено обавести  наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења 
одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на 
прописаниначин.
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ОБРАЗАЦ  4                                                                   
 

 
ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ-РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ 

ОВЛАШЋЕНОГ СЕРВИСЕРА 
-важи за понуђену опрему у партијама 2.,3.,4. (само за понуђену опрему на позицијама 

4.и 5.),5.,6.,7.,8.,9. и 10.-  
 

У циљу закључења и реализације уговора у поступку јавне набавке број 1.1.1/2015-
I, партија __________________________________________________________ 
___________________________________________ (понуђач уписује број и назив партије),  
наручиоца „Дирекције за националне референтне лабораторије“, овим, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо, да понуђач: 
____________________________________________________________________________ 
располаже довољним кадровским капацитетом за реализацију уговора о предметној јавној 
набавци односно да има запосленог/ангажованог најмање 1 (једног) овлашћеног 
сервисера са сертификатом, потврдом или другим документом (на име овлашћеног 
сервисера) о успешно завршеној обуци за сервисирање понуђене опреме, издатог од 
стране произвођача понуђене опреме, за постпродајну подршку кориснику опреме- 
наручиоцу.  
 

ред. 
бр. 

име и презиме 
ангажованог лица-

овлашћеног сервисера 

Број потврде 
(сертификата) 

 
Назив издаваоца сертификата 

1 2 3 4 

1.    
 

   
 

 
 
 
Место и датум: ____________________                                                 

                                                                   М.П.             ________________________      
                                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Напомене: 

1.У случају подношења понуда за више партија, образац копирати у потребном броју примерака; 

2.Образац се попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, доставља за 
партије за коју се подноси понуда (осим партије 1. и 11.) ; 

3.За 4. партију Изјава се односи само на понуђену опрему на позицијама 4. и 5. понуде; 

3.Уз изјаву из овог обрасца, достављај се одговарајући доказ наведен у поглављу V-2, тачка 8. 
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