Република Србија
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ
Број:500/11
Датум: 23.09.2019. године
Шабац - Јеленча
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012),
14/2015 и 68/2015) наручилац врши:
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈНМВ. РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОДА И ЗАМЕНИ УЛАЗНИХ ВРАТА И
РОЛЕТНИ ЈН. БРОЈ:1.3.2/2019

Назив и ознака из општег речника набавки:
-ОРН -45432110-радови на постављању подова, 45421131-уградња врата и 45421145постављање ролетни.
Наручилац Геронтолошки центар Шабац, у конкурсној документацији за јавну набавку радова
на санацији пода и замени улазних врата и ролетни ЈНМВ. број:1.3.2/2019 године, у року
предвиђеном за достављање понуда врши измену конкурсне документације и то:
- на страни 13 конкурсне документације, у делу “доказ пословног капацитета (референце)” у
ставу 2 иза речи “ колективним центрима” додају се речи, “болницама , вртићима.”
- на страни 17 и 18 уместо датума “25.09.2019”. године ставља се датум “26.09.2019”. године.
Наручилац ће продужити рок за доставу понуда за дан 26.09.2019. године (четвртак).
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

ПРИЛОГ: стране: 13, 17, 18 конкурсне документације

Доказ пословног капацитета ( референца):
- Референтна листа - списак изведених радова. Списак изведених радова/ испоручених
добара дати на обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који су
понуђачи дужни да попуне.
- Понуђач ће потврду наручиоца о реализацији уговора, дати у форми Потврде
наручиоца о реализацији уговора, која се се налази као образац у оквиру ове конкурсне
документације с тим да се у потврди јасно нагласи да је наручилац изводио радове и у
колективним центрима, болницама, вртићима, домовима за старе или Геронтолошким
центрима ( само за партију 1).
Овај доказ подноси:
- понуђач – код самосталне понуде;
- понуђач са подизвођачем (сабира им се) – код понуђача са подизвођачем;
- група понуђача (сабира им се) – код групе понуђача.
Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде обиђе локацију и изврши
увид у исту, као и да потпише изјаву о обиласку локације која се се налази као
образац у оквиру ове конкурсне документације. Потписана изјава о обиласку
локације саставни је део понуде сваког понуђача, у супротном понуда се сматра
неприхватљивом.
Долазак ради обиласка локације потребно је најавити наручиоцу дан раније, а
могућ је сваког радног дана у времену трајања позива за подношење понуда у
периоду од 07.00 до 15.00 часова.
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VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПOДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне документације
и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или откуцана,
оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у
приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца, неће се
уважити, и таква понуда ће се одбити.
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства,
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце,
приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду достави у
року дефинисаном конкурсном документацијом. Приложену спецификацију
попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у супротном понуда бити
одбијена као неодговарајућа. Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да
је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подпонуђач, нити исти понуђач може учествовати у више заједничких понуда.
Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или
путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,
на адресу: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ, Шабац-Јеленча, Мишарских
јунака бб,
са назнаком: „Не отварај - Понуда за набавку радова (уписати број и назив партије) 1.3.2/2019“, у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки,
односно до 26.09.2019 године до 11:00 часова. Благовременим ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана
наведеног рока, односно до 26.09.2019 године до 11:00 часова.
Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити
понуђачу. На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача,
као и име особе за контакт и број телефона. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Сваки упис у текст, брисање
или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће само ако је исти
печатирала и парафирала овлашћена особа.



Понуда мора да садржи:
Образац изјаве о испуњавању услова , дат у поглављу V
Образац, споразум о подношењу заједничке понуде, дат у поглављу VI
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Образац понуде, дат у поглављу VIII
Образац трошкова припреме понуде, дат у поглављу IX
Образац структуре цене са упутством како да се попуни дат у поглављу X
Модел уговора, дат у поглављу XI
Oбразац Изјаве о независној понуди , дат у поглављу XII
Образац Изјаве у складу са чл.75.став 2. закона, дат у поглављу XIII
Oбразац Изјаве о oбиласку локације , дат у поглављу XIV
Oбразац референтне листе , дат у поглављу XV
Потврда о реализацији раније закључених уговора, дат у поглављу XVI

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење
понуда, односно 26.09. 2019 године у просторијама Геронтолошког центра
Шабац, Мишарских јунака бб, са почетком у 11:30 часова. Представник
понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз
писмено овлашћење издато од стране тог понуђача.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду
писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: „измена понуде”,
“допуна“
или
„опозив
понуде“
за
јавну
набавку
__________________________(уписати назив партије) “ЈН број: 1.3.2/2019“, НЕ
ОТВАРАТИ“
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5.ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понуђач
поднесе
понуде за две партије оне морају бити поднете тако да се могу оцењивати за
сваку партију појединачно.
Понуде се подносе у посебној коверти или кутији за сваку партију посебно, с
тим што општу доказну документацију (Докази из члана 75.и 76.Закона), у
случају да понуђач подноси понуду за две партије, може доставити у једном
примерку за обадве партије. Наручилац не одговара за оштећења коверте или
кутије настале у транспорту и за неадекватно достављење понуде.
Свака партија је предмет посебног уговора.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДПОНУЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као под Понуђач, нити исти понуђач може учествовати у
више заједничких понуда.
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