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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом 
понуде у поступку јавне набавке: Канцеларијски материјал и материјал за одржавање 
хигијене за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015.годину, 
редни број набавке: 404-1-101/15-33 
 
 

Захтевом број 404-1-24/15-20 од 18.06.2015. године, заинтересовано лице обратило 
се за појашњењем у поступку јавне набавке: Канцеларијски материјал и материјал за 
одржавање хигијене за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за 
2015.годину, редни број набавке: 404-1-101/15-33, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe: 

  „Поштовани у додатним условима тражите минимум 3 радника, а касније наводите 

као доказ копије радних књижица и пријава за све раднике. Наша фирма има 32 запослена 

да ли то значи копије свега наведеног за свих 32 радника или само за 3 минимум.“ 

 
 Одговор: 
 Мења се Конкурсна документација на страни 33 од 54, у делу VI.УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, тачка 2. Докази који се достављају уз 
понуду, подтачка  2.10, тако да сада гласи: 
 
 '' 2.10. Фотокопија радне књижице и обрасца пријаве на обавезно осигурање за 
најмање 3 запослена.'' 
 
 Страна конкурсне документације са наведеним изменама налази се у прилогу.  
 У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
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2.8. Фотокопија радне књижице и обрасца пријаве на обавезно осигурање за 

најмање 3 запослена; 

3. Начин доказивања испуњености услова 

3.1 Докази о испуњености услова могу бити достављени у неовереним копијама. 

3.2 Докази под тачком 2.2, 2.3, 2.4 и 2.6 не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3.3 Доказ под тачком 2.5 и 2.8 мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуде на Порталу јавних набавки. 

3.4 Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

понуде доставља доказе наведене у тачкама 2.1 – 2.6. 

3.5 Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, тражи 

од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

3.6 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

3.7 Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан групе понуђача мора да 

докаже да самостално испуњава услове под 1.1., осим услова под 1.1.5.  док 

услове из 1.2 испуњавају заједнички. Услов под 1.1.5 , дужан је да испуни 

подизвођач само уколико се услов односи на део набавке који он реализује. 

3.8 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да докаже 

за сваког подизвођача појединачно да испуњава услове под 1.1., осим услова 

под 1.1.5. Услов под 1.1.5 дужан је да испуни подизвођач само уколико се 

услов односи на део набавке који он реализује. Услови из тачке 1.2. овог 

Упутства не односе се на подизвођаче и исти нису дужни да их испуне. 

3.9 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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