Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-27/2018-IV
Дана: 31.05.2018. године
Тител
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
За јавну набавку услуга - “Услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица на
територији општине Тител“ број 404-27/2018-IV., објављене на Порталу јавних набавки
28.05.2018. године.
На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 ), Комисија за јавну набавку број 40427/2018-IV врши измену конкурсне документације:
У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. На страни 5/33 конкурсне документације мења се табела обавезни услови тако
да гласи:
Ред.
Бр.

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5), којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

5.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време. подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Да понуђач има важећу дозволу за
надлежног органа за обављање Фотокопија Решења министарства надлежног за
делатности која је предмет јавне ветеринарство о упису у регистар објеката у
набавке, ако је таква дозвола складу са Законом о добробити животиња.
предвиђена посебним прописом (чл.
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)

2.На страни 6/33 мења се табела додатни услов тако да гласи:
Ред.
Бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.

финансијски капацитет
(1) да понуђач у последњих шест
месеци који претходе месецу у коме
је на Порталу јавних набавки
објављен позив за подношење
понуда није био неликвидан.

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Потврда Народне банке Србије да понуђач у
последњих шест месеци који претходе месецу у
коме је на Порталу јавних набавки објављен
Позив за подношење понуда, није био
неликвидан.

технички капацитет
(1) да понуђач поседује минимално
два возила специјалне намене за
превоз ухваћених животиња
(2) да поседује возило за вршење
послова дезинфекције, дезинсекције
и дератизације
(3) апарат за запрашивање
комараца
(4)да поседује минимално две
приколице за превоз ухваћених
животиња

(1) фотокопија саобраћајне дозволе за возила
специјалне намене за превоз ухваћених
животиња и возило за вршење послова
дезинфекције, дезинсекције и дератизације
( 2) фотокопија пописне листе основних
средстава из претходне године или аналитичке
картице основних средстава, на којима ће
маркером бити означена тражена техничка
опрема, а за средства набављена од
01.01.2018. године-рачун.

(5)да понуђач располаже са пушком
ЦО2 за успављивање паса луталица
хемијским средствима
(медикаментима)
(6) да понуђач поседује
прихватилиште за напуштене
животиње које мора да испуњава
услове за заштиту добробити
животиња у погледу простора за
животиње, просторија и опреме у
складу са Законом о добробити
животиња и Правилником које
морају да испуњавају
прихватилишта и пансиони за
животиње.
3.

кадровски капацитет
(1) да има најмање 9
запослених/радно ангажованих лица
који раде на пословима који су у
вези са предметом ове јавне
набавке од којих најмање
- 1 ветеринар са стеченим високим
образовањем из научне области
ветеринарске науке
- 2 ветеринарска техничара ССС
- 2 радника са ССС
- 4 радника

4.

(3) фотокопија доказа о власништву или
фотокопија уговора о закупу прихватилишта за
напуштене животиње уписано у регистар
објеката у складу са законом којим се уређује
ветеринарство.

(1) Фотокопија М/МА образаца пријаве на
обавезно социјално осигурање запослених (за
лица која су у радном односу) или фотокопију
уговора о ангажовању (за лица која нису у
радном односу);
(2) Копије диплома о завршеном школовању за
ветеринара и ветеринарског техничара
(3) Доказ о извршеној обуци за поступање са
животињама

пословни капацитет
(1) списак најважнијих пружених
услуга у укупном износу од најмање
3.000.000,00 динара за претходне
три године (2015., 2016. и 2017.
годину)

(1) приложити један или више уговора
примерених предмету јавне набавке, количини
и намени

Комисија за јавну набавку

