Београд, Немањина бр. 6
Број: 22/2019 - 1626
Датум: 26.08.2019. године

ИЗМЕНА БРОЈ 2

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку бр. ЈНОП/26
Шпедитерске услуге
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ИЗМЕНА БРОЈ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА
НАБАВКУ БР. ЈНОП/26 ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Београд, Немањина бр. 6
Конкурсна документација у поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку бр.
ЈНОП/26 Шпедитерске услуге, мења се на следећи начин:
 На страни 5/36 бришу се из тачке 1.2.2 ставови 7 и 8:
- Поседовање важећег сертификата ТАPА за безбедан и пoуздан транспорт вредне
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,
- Поседовање важећег сертификата TAPA за безбедан и пoуздан транспорт вредне
имовине FSR –захтев за безбедност терета,
 На страни 7/36 бришу се из тачке 2.2.2 ставови 7 и 8:
- Фотокопија важећег сертификата ТАPА за безбедан и поуздан транспорт вредне
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,
- Фотокопија важећег сертификата TAPA за безбедан и поуздан транспорт вредне
имовине FSR –захтев за безбедност терета,
 На страни 9/36 бришу се почетни ставови 4 и 5:
- Фотокопија важећег сертификата ТАPА за безбедан и пуздан транспорт вредне
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,
- Фотокопија важећег сертификата TAPA за безбедан и пуздан транспорт вредне
имовине FSR –захтев за безбедност терета,
 На страни 19-20/36 из Обрасца - Образац А - VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, бришу се редни бројеви 24 и 25:
24

Фотокопија важећег сертификата ТАPА за безбедан и пуздан
транспорт вредне имовине - TSR –захтев за безбедност возила

да

не

25

Фотокопија важећег сертификата TAPA за безбедан и пуздан
транспорт вредне имовине FSR –захтев за безбедност терета,

да

не
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НАБАВКУ БР. ЈНОП/26 ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Београд, Немањина бр. 6
 На страни 31/36 из Обрасца - Образац 7 - XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН, бришу се ставови 10 и 11:
-

Да поседује важећи сертификат ТАPА за безбедан и пуздан транспорт вредне
имовине - TSR –захтев за безбедност возила,
Да поседује важећи сертификат TAPA за безбедан и пуздан транспорт вредне
имовине FSR –захтев за безбедност терета,

Прилог:
1.
2.
3.
4.
5.

Измењена страна 5/36 Конкурсне документације;
Измењена страна 7/36 Конкурсне документације;
Измењена страна 9/36 Конкурсне документације;
Измењени „Образац А“ на страни 19-20/36 Конкурсне документације;
Измењени „Образац 7“ на страни 31/36 Конкурсне документације.
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НАБАВКУ БР. ЈНОП/26 ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Београд, Немањина бр. 6
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 5/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈE:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН);
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. ЗЈН);
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. ЗЈН);
4) 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац је
дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.
Наведени докази докази о испуњености обавезних услова се могу достављати у
неовереним копијама.
1.2. Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 ЗЈН и то:
1.2.1 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским
капацитетом и то:
- да није исказао губитак у пословању за 2016., 2017. и 2018.годину
и да је остварио годишњи промет у износу од: не мање од четири милиона динара
за сваку од претходне три наведене године
- поседовање банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет у
минималној вредности 800.000.000,00 РСД
- поседовање банкарске гаранције за заједнички транзит у
минималној вредности 450.000.000,00 РСД
1.2.2 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга:
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Београд, Немањина бр. 6
- Да је у току 2016. 2017.и 2018. године извршио шпедитерских услуга, збирно,
најмање у износу 13.000.000,00 рсд (без пдв-а),
- Поседовање важећег сертификата за чланство у FIATA,
- Важећи Уговор о комерцијалним условим превоза робе железницом за 2019.,
- да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција,
- Поседовање важећег сертификата ISO 9001 - Систем управљања квалитетом,
- Поседовање важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом
животне средине,
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Београд, Немањина бр. 6
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 7/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- фотокопија појединачних образаца М-3а или М за све раднике из којих се види да су
радници пријављени за пензијско осигурање (за сваког радника појединачно)
- фотокопија важећих дозвола за царинско заступање коју издаје Министарство
финансија – Управа царина.
2.2.2 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним пословним
капацитетима и стандардом квалитета обављања услуга
Доказ: Попуњена, оверена и, од стране овлашћеног лица, потписана Референц листа (образац
8), са прилозима:
- Потврде референтних наручилаца (образац 8.1)
- Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA,
- Фотокопија важећег Уговора о комерцијалним условим превоза робе железницом
за 2019.,
- да је у току 2018. године извршио минимално 300.000 царинских операција,
- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 - Систем управљања квалитетом,
- Фотокопија важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом
животне средине,
- Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на раду
,
- Фотокопија важећег сертификата ОПС за овлешћеног привредног субјекта.
2.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач радова да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву подизвођача (образац 6),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
2.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно. У том случају изјава понуђача (образац 5) мора бити оверена и потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача учесника у заједничкој
понуди.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Ако понуђач у року, од 5 дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:
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Београд, Немањина бр. 6
1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1)
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
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Београд, Немањина бр. 6
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА 9/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
- да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција,
- Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 - Систем управљања квалитетом,
- Фотокопија важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом
животне средине,
- Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на раду
,- Фотокопија вежећег сертификата ОПС за овлешћеног привредног субјекта.
2.3 Да поседује неопходан технички капацитет
Доказ:
- регистрација понуђача,односно извод из Агенције за привредне регистре о
регистрованим пословницама или доказ о власништву пословница/филијала (објеката) на
наведеним локацијама или важећи уговори о закупу пословног простора на наведеним
локацијама у претходној години и наредних годину дана.
- Копије власничког листа или уговора о закупу царинског складишног простора.
2.4 Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним кадровским
капацитетима
Доказ:
- фотокопија појединачних образаца М-3а или М за све раднике из којих се види да су
радници пријављени за пензијско осигурање (за сваког радника појединачно)
- фотокопија важећих дозвола за царинско заступање коју издаје Министарство
финансија – Управа царина.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
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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Београд, Немањина бр. 6
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да
је документује на прописани начин.
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НАБАВКУ БР. ЈНОП/26 ШПЕДИТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Београд, Немањина бр. 6
ИЗМЕЊЕНИ „ОБРАЗАЦ А“ НА СТРАНИ 19/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
(Образац A)
VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Р.бр
1

Документација
Списак докумената који се достављају у понуду (Образац А)

2

Заокружити
да

не

Образац понуде (образац 1) попуњен, оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица понуђача

да

не

3

Подаци о подизвођачу радова (образац 1.1) попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача

да

не

4

Подаци о учесницима у заједничкој понуди (образац 1.2) попуњен, оверен
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

да

не

5

Образац структуре ценe (образац 2) попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача

да

не

6

Образац трошкова припреме понуде (образац 3) попуњен, оверен печатом
и потписан од стране овлашћеног лица понуђача

да

не

7

Образац изјаве о независној понуди (образац 4) попуњен, оверен печатом и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача

да

не

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
(образац 5) попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
понуђача

да

не

да

не

8

Образац изјаве подизвођача радова о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН
9

(образац 6) попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица
подизвођача радова

10

Образац Изјаве Понуђача о испуњавању додатних услова-финансијског,
техничког и кадровског капацитета, са прилозима (образац 7)

да

не

11

Референц листа (образац 8)

да

не

12

Потврда о неопходном пословном капацитету (образац 8.1)

да

не

13

Докази о неопходном кадровском капацитету

да

не

Средство обезбеђења за озбиљност понуде (образац 9) на износ од 5% од
вредности понуде, попуњено, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица

да

не

14
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Образац Изјаве о финансијском обезбеђењу за добро извршење посла
15 (образац 10)

да

не

16

Модел уговора (поглавље XVI) попуњен, оверен печатом и потписан од
стране овлашћеног лица понуђача

да

не

17

Копија банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет

да

не

18

Копија банкарске гаранције за заједнички транзит

да

не

19

Фотокопија важећег сертификата за чланство у FIATA,

да

не

20

Фотокопија важећег Уговора о комерцијалним условим
железницом за 2019.,

да

не

21

да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција

да

не

22

Фотокопија
квалитетом

да

не

23

Фотокопија важећег сертификата ISO14001 – Систем управљања заштитом
животне средине,

да

не

24

Фотокопија важећег сертификата OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на
раду

да

не

да

не

важећег

сертификата ISO 9001 -

превоза робе

Систем управљања

Фотокопија вежећег сертификата ОПС за овлешћеног привредног субјекта.
25

•
•

Упутства за попуњавање налазе се на самим обрасцима.
Обрасце у понуди сложити по горе наведеном редоследу
Место и датум

Понуђач
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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ИЗМЕЊЕНИ „ОБРАЗАЦ 7“ НА СТРАНИ 31/36 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
(Образац 7)
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
______________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке бр. ЈНОП/26 – шпедитерске услуге, испуњава све услове из чл.
76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
- Да није исказао губитак у пословању за 2016., 2017. и 2018.годину.
- Да поседује банкарску гаранцију за пуштање робе у слободан промет у
минималној вредности од 800.000.000,00 рсд,
- Да поседује банкарску гаранцију за заједнички транзит у
минималној
вредности 450.000.000,00 РСД
- Да је у току 2016. 2017.и 2018. године извршио шпедитерских услуга, збирно,
најмање у износу 13..000.000,00 рсд (без пдв-а),
- Да поседује важећи сертификат за чланство у FIATA,
- Да поседује важећи Уговор о комерцијалним условим превоза робе
железницом за 2019.,
- Да је у току 2018.године извршио минимално 300.000 царинских операција,
- Да поседује важећи сертификат ISO 9001 - Систем управљања квалитетом,
- Да поседује важећи сертификат ISO14001 – Систем управљања заштитом
животне средине,
- Да поседује важећи сертификат OHSAS 18001 – за безбедност и здравље на
раду ,
- Да поседује вежећи сертификат ОПС за овлашћеног привредног субјекта.
- Да има своје представнике:
а)на следећим CI у Београду:
- CI Ранжирна станица Макиш
- CI Лука Београд
- CI Терминал
- CI Аеродром „Никола Тесла“ Београд
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- CI Остружница
б) на граничним прелазима:
- Хоргош
- Келебија
- Батровци
- Шид
- Прешево
ц) и у градовима:
Суботица, Нови Сад, Краљево, Лапово, Смедерево, Зрењанин, Ниш,
Лесковац, Врање, Ужице, Чачак и Крагујевац
- да располаже царинским складиштем површине мин 1000 м2,
- да има мин. 110 стално запослених на пословима царињења
- да има најмање 80 сертификованих царинских заступника са важећим
сертификатима
Понуђач, као прилог уз ову Изјаву, обавезно доставља одговарајуће доказе.Докази
могу бити у неовереним копијама.У том случају, Наручилац пре доношења одлуке о
додели уговора од Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнијa, може
захтевати да достави захтеване доказе о испуњености услова, на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Место и датум

Понуђач
М.П.

(потпис овлашћеног лица)
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно
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