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Наручилац: Дом здравља „Др Бошко Вребалов„ Зрењанин, Светосавска 31 
     
Јавна набавка добара број МВ 4/20 – канцеларијски материјал, обликована по 
партијама 
 
 
Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације  
 
Позив за подношење понуда објављен je на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца  дана 19.03.2020. године. 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације, за партију 2 
– тонери: 
 
-  У делу ДОДАТНИХ УСЛОВА – Пословни капацитет, у тачки 3) брише се ставка 1, те 
Наручилац врши измену конкурсне документације која сада гласи: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

Р.б
р. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
1. Доказ: Потврда Народне банке Србије 
да понуђач није био у блокади 
последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда,  с тим да понуђач 
није у обавези да доставља овај доказ 
уколико су подаци јавно доступни на 
интернет страници Народне банке 
Србије. У том случају, Понуђач је дужан 
да наведе интернет страницу. 
 
 
Доказ: Референтна листа (Образац бр 
XI који чини саставни део конкурсне 
документације) . 
 

 
 
 

Да рачун Понуђача није био у блокади 
последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда.  
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

1) Да је у претходне три године имао 
минимум 3 (три) реализованих уговора о 
јавној набавци чији је предмет истоветан 
или сличан са предметом ове јавне 



набавке, и то за сваку партију посебно.  
 
2) За партију 2 – тонери: 
 Да понуђач, у моменту подношења 
понуде, има важећу дозволу за 
управљање отпадом (сакупљање, 
транспорт, третман, складиштење и 
одлагање) неопасног отпада на 
територији РС – отпади који нису 
другачије специфицирани (према 
Каталогу отпада:08 03 99) или уговор о 
пословно-техничкој сарадњи са 
предузећем које поседује наведене 
дозволе и које ће вршити преузимање 
истрошених тонер-касета по посебном 
току отпада, а по Закону о управљању 
отпадом (Сл.гласник РС 36/09, 88/10, 
14/16) 
 
3) За партију 2 – тонери, ставке 
7,16,22,26,27 и 31 Понуђач је у обавези 
да, у понуди, достави 
овлашћење/ауторизацију од стране 
представништва произвођача за 
територију РС, којом се овлашћује 
понуђач да може да понуди оригиналне 
тонере. Овлашћење/ауторизација мора 
бити важећа, потписана и оверена од 
стране овлашћеног лица произвођача 
опреме, и мора бити насловљена на 
понуђача који доставља понуду и 
конкретну јавну набавку. 
 
4) За партију 2 - Понуђач је у обавези да, 
као доказ о компатибилности тонера са 
штампачима, у понуди достави 
одговарајуће  ISO  стандарде: 
ISO9001или ISO14001 
 

 
 
Доказ: фотокопија важећег решења  о 
издавању дозволе или интегралне 
дозволе за управљање отпадом 
(сакупљање, транспорт, третман, 
складиштење и одлагање) или 
фотокопија важећег уговора о пословно-
техничкој сарадњи са предузећем које 
поседује наведене дозволе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ: овлашћење произвођача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказ 4: Копија важећег сертификата о 
усаглашености система квалитета са 
захтевима стандарда ISO9001или 
ISO14001 
 
 
 
 
Доказ: очитана важећа саобраћајна 
дозвола за возила, односно други 
одговарајући доказ (уговор о закупу, 
уговор о лизингу и сл. ) 
 

3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 Да у поседу (својина, закуп, лизинг) има 
најмање 1 (једно) доставно возило 
 

 
 



 
 

Рок за подношење понуда је 31.03.2020. године до 10.30 часова, а отварање 
понуда ће бити истог дана у 11.00 часова, у просторијама Одсека за јавне набавке 
у Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића 2.   
           

Наручилац ће измену и допуну конкурсне документацији без одлагања објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет-страници. 
 

Измена и допуна конкурсне документације чини саставни део исте. Остали 
делови Конкурсне документације остају непромењени. 
 
   
 

Комисија за јавну набавку, с.р. 
 
 
 


