У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Наручилац обавештава заинтересована лица за јавну набавку у отвореном поступку
услуга ЈН OП 2/2018 - Услуга извођења екскурзије ученика Осме београдске гимназије
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације се врши тако што се, на страни 5 врши следећа измена:
•
У делу везаном за услове за кадровски капацитет, након речи „...од којих су два
водичи...“ додају се речи „или туристички пратиоци“
На страни 7, врши се следећа измена:
•
У делу везаном за услове за кадровски капацитет на сваком месту где се помињу
водичи се након тога додаје део „или туристички пraтиоци“.
Сходно наведеном, у продужетку овог документа, објављујемо нове стране које садрже
наведене измене и које су обележене истим бројем, с тим да им је додато и слово, а које
представљају део конкурсне документације уместо страна које замењују.

Комисија за јавну набавку

1.

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

1.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
1.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
ЗЈН, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2. 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. Закона);
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 (чл. 75. ст.
1. тач. 4. Закона);
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5.
Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје
Регистратор туризма, на основу члана 51. Закона у туризму („Сл.гласник РС“ бр.
36/2009);
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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.
1.1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ст. 2
Закона.
1) за финансијски капацитет – да понуђач није био у блокади више од два дана
узастопно у последњих 36 месеци који претходне дана објављивања позива за
подношење понуда.
2) за технички капацитет предвиђен у делу Конкурсне документације –Упутство
како се доказује испуњеност услова,
3) за кадровски капацитет – да понуђач има минимум пет радно ангажованих лица
од којих су два водичи или туристички пратиоци са лиценцом који су радно
ангажовани најмање две године непрекидно пре дана отварања понуда и који нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дискриминаторско понашање, а
у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и против
којих се не води судски поступак за наведена кривична дела. Такође, неопходно је и
да власник (или власници) понуђача нису правоснажно
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1.1.3. надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази
у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
1.1.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за организовање туристичких
путовања коју издаје Агенција за привредне регистре – Регистар туризма, коју понуђач
доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
1.2. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА УЗ
ПОНУДУ:
1.2.1. за финансијски капацитет – Потврда о броју дана неликвидности коју издаје
Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа
и налога - Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период или навођење у понуди
интернет адресе где су ти подаци јавно доступни.
1.2.2. за технички капацитет да располаже са пословним простором у власништву, или
закупу.
Доказ: Уговори о власништву или уговори о закупу пословног простора.
1.2.3. за кадровски капацитет изјава понуђача којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да има минимум пет радно ангажованих лица од
којих су два водичи или туристички пратиоци са лиценцом који су радно ангажовани
најмање две године непрекидно пре дана отварања понуда и који нису правоснажни
осуђивани за кривична дела из члана 139. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и против којих се не води судски поступак за
та иста кривична дела. Поред тога, понуђач је у обавези да достави М образац за свако
радно ангажовано лице, копију њиховог уговора о раду, а за два водича или
туристичка пратиоца и потврду или изјаву надлежне филијале или испоставе
Републичког фонда за здравствено осигурање о непрекидном радном ангажовању.
Поред тога, за два лица који су запослени као водичи или туристички пратиоци, као и
за власника (е) понуђача, понуђач је у обавези да достави уверење о некажњавању које
издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије из којег ће се видети да
та лица нису кажњавана за кривична дела наведена на страни 5. Конкурсне
документације (прихватиће се и уверење о некажњавању у којем је наведено да
именовано лице уопште није кажњавано), као и потврда надлежног суда о томе да се
против наведених лица не води судски поступак за та кривична дела.
1.2.4. услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу 12). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Понуђач је у обавези да достави попуњене следеће обрасце:
Ред.бр.
Потписан и оверен образац
Да
Не
1. ПРОГРАМ ПУТОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ за партију
за коју се
подноси понуда (Техничка
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