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Комисија за јавну набавку добара- Набавка система за сателитско праћење 
возила са сондама за мерење нивоа горива, и GPS локатора-персоналних 
уређаја за праћење особа, образована решењем бр.36/2 од 02.02.2017.године 
ЈНМВ36/2017.

                Бор, 07.10.2016.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара- Набавка система за сателитско праћење возила са 
сондама за мерење нивоа горива, и GPS локатора-персоналних уређаја за 
праћење особа, ЈНМВ 36/2017.
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.36/2 од 02.02.2017.године, у року
предвиђеном  за  достављање  понуда,  у  складу  са  чланом  32.Закона  о  јавним
набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за
достављање понуда у  поступку јавне набавке -  Набавка система за сателитско
праћење  возила  са  сондама  за  мерење  нивоа  горива,  и  GPS  локатора-
персоналних уређаја  за  праћење особа,  ЈНМВ 36/2017,  свим заинтересованим
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то:

- УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.75.  И  76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА



ИЗМЕЊЕНИ  УСЛОВИ  ЗА  УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ
ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих
услова:

Р.бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.
да  је  регистрован  код  надлежног  органа,
односно уписан у одговарајући регистар

Испуњеност обавезних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 
3, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 
понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом.

2.

да  он  и  његов  законски  заступник  нису
осуђивани  за  неко  од  кривичних  дела  као
чланови организоване криминалне групе, да
нису  осуђивани  за  кривична  дела  против
привреде,  кривична  дела  против  животне
средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре

3.

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;
                                                                           

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.
Да  понуђач  има  уведен  стандард  ISO
9001:2008 или одговарајући стандард 

Као  доказ,  понуђач  доставља  фотокопију
сертификата  о  испуњености  стандарда
ISO 9001:2008,  или  одговарајућег
стандарда,  издатог  од  домаћег  или
иностраног сертификационог тела. 
Достављени  сертификат  мора  да  буде
важећи у моменту отварања понуда. 
Уколико је сертификат у целости на страном
језику, поред тога треба доставити и превод
на  српски  језик,  оверен  од  стране  судског
тумача. 
Уколико  понуду  поднесе  група  понуђача,
овај  услов  испуњавају  заједнички
(кумулативно),  а  ако  понуду  поднесе
понуђач  са  подизвођачем/има,  сваки
подизвођач  (поред  понуђача)  мора  имати
уведен  стандард  ISO 9001:2008  или
одговарајући стандард 

2.

Да понуђач поседује легалну лиценцу за
коришћење  мапа  Google maps или
одговарајућих мапа 

Поседовање  легалне  лиценце  за
коришћење  мапа  Google maps или
одговарајућих мапа доказује се потврдом
произвођача мапа.  Достављени потврда
мора  да  буде  важећи  у  моменту
отварања понуда. 



3. Да  понуђач  поседује  сервер  за  GPS  у
власништву.

Доказује се достављањем набавне фактуре,
картице  основног  средства  или  пописне
листе

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних   услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.),  којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  чл.  75.  Закона,  дефинисане  овом
конкурсном документацијом. 

Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  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.

Испуњеност  додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
доказује  се  фотокопијом  сертификата  о  испуњености  стандарда  ISO
9001:2008, или одговарајућег стандарда,и поседовањем  легалне лиценце за
коришћење мапа  Google maps или одговарајућих мапа доказује се потврдом
произвођача мапа


