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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и
68/15), Комисија за јавне набавке доноси:

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈН 9/2017
„Услуге пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији
општине Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији
општине Пландиште“
Измене конкурсне документације јавне набавке мале вредности „Услуге
пољозаштите организовањем пољочуварске службе на територији општине
Пландиште и физичко обезбеђење у установама на територији општине
Пландиште, редни број ЈН 9 /2017, интерни број 4-104/2017-01-IV односи се
на на део:
На страни 2 конкурне документације, додаје се: Укупан број страна
износи 38.
Мења се
страни 28,

Образац структуре цене са упутством како да се попуни , на

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
(Образац 2)
Ред.
број

1

2

3

Назив услуге
Редовно
физичко
обезбеђење24 часа
Број сати на
месечном
нивоу 720
часова.
*1 извршилац
у времену од
7-16h радним
данима
Број сати на
месечном
нивоу 176
часова.

Ванредно
физичко
обезбеђење
24 часа, за
периоду од 2
месеца
Број сати на
месечном
нивоу 720
часова.
Мобилно
физичко
обезбеђење,
Број сати на
месечном
нивоу 100
часова.

Једин
ица
мере

Количи Јединичн
на
а цена без
ПДВ-А

Радни
сат

7168

Радни
сат

1440

Радни
сат

800

Јединична
цена са ПДВом

Укупно(1+2):

Укупна
цена без
ПДВ-А

Укупна цена
са ПДВ-ом

У износ цене урачунати су сви трошкови везани за вршење услуга које су
предмет набавке, као и све остале зависне трошкове.
Уговарање се врши на укупну вредност до износа процењене вредности
јавне набавке
Напомена: Образац стуктуре цене понуђач мора да попуни у свим
пољима, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата њихове
елементе.
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
У
У
У
У
У

колону
колону
колону
колону
колону

IV уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а
V уписати износ ПДВ-а
IV уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом
V уписати колико износи укупна цена без ПДВ-А
VI уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом

Место, датум, печат и потпис.

Датум

М.П.

Потпис понуђача

Такође на страни 21 конкурсне документације мења се Образац понуде
(Образац 1)

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(Образац 1.)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку УСЛУГЕ

ПОЉОЗАШТИТЕ ОРГАНИЗОВАЊЕМ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ И ФИЗИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ У УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЦЕНА

Укупан износ понуде ( Из БЕЗ ПДВ-а:
обрасца Структуре цене)
ПДВ:
СА ПДВ-ом:
У ______________________, дана ____________

Одговорно лице понуђача
М .П

_____________________

На страни 7 конкурсне документације, IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА... код обавезних
услова, додаје се став 5 „ Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање послова из предмета јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена прописом.
Доказ: Важеће решење МУП-а, којим се правном лицу издаје
лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним
скуповима и другим местима окупљања грађана.
Члан 75.став 1. Тачка 5. Закона о јавним набавкама.

На страни 8 конкурсне документације, у оквиру IV УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА , у оквиру
додатног услова у погледу финансијског капацитета, брише се став 2“
Да није пословао са губитком у пословној 2015. И 2016.години“ и додаје
се : „

Услови

а) да је понуђач у претходне
три
године
остварио
пословни приход од најмање
10.000.000,00 динара без
ПДВ-а (збирно);

Доказ

Извештај о бонитету за јавне
набавке БОН-ЈН Агенције за
привредне регистре, Регистар
финансијских
извештаја
и
података о бонитету правних
лица
и
предузетника,
који
садржи
статусне
податке
понуђача, сажети биланс стања
и успеха и показатеље за оцену
бонитета
за
претходне
три
обрачунске године (2014, 2015 и
2016 година).
Привредни субјект који у складу
са Законом о рачуноводству
води књиге по систему простог
рачуноводства доставља биланс
успеха,
порески
биланс
и
пореску пријаву за утврђивање
пореза на доходак грађана на
приход
од
самосталне
делатности за претходне три
обрачунске године (2014, 2015 и
2016. године) издат од стране
надлежног пореског органа на
чијој територији је регистровано
обављање делатности.
Привредни субјект који није у
обавези да утврђује финансијски
резултат пословања (паушалац)
доставља
потврду
пословне
банке о оствареном укупном
приходу на пословном – текућем
рачуну
за
предходне
три
обрачунске године (2014, 2015 и
2016. година).

На страни 9 конкурсне документације , у оквиру IV УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА , у оквиру
додатног услова у погледу кадровског капацитета додаје се као доказ:
Фотокопија лиценце за вршење послова физичко –техничке
заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским
приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања
грађана, издато од стране МУП-а.

На страни 18 конкурсне документације у оквиру тачке
15.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТААЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ... брише се : „а као
трећи критеријум биће жребање“.
На страни 35 конкурсне документације, у Моделу уговора мења се
члан 4, први став и гласи:
„Укупан износ понуде Добављача износи __________________ динара
без ПДВ-а, а ____________________ динара са ПДВ-ом.
Такође, у моделу уговора конкурсне документације, на страни 36, у
члану 9, додаје се:“

„Извршилац се обавезује да ће чувати поверљивост информација
Наручиоца, до којих дође током реализације посла (у папирном,
електронском облику или изречене усмено), а које нису јавне или опште
познате

Изменом конкурсне документације одређује се нови рок за достављање
понуда – 03.мај 2017.године до 12.00 часова и време отварања понуда –
03.мај 2017.године у 12.30 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Душица Босанкић, дипл.економиста с.р.

