Јавно комунално предузеће
"Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Футошки пут број 13, Нови Сад
Број: 03-265-4/2019
Шифра: ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО
Дана: 08.02.2018. године
НОВИ САД
На основу члана 61, став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку добара – Храна и друге намирнице за
животиње у прихватилишту, је дана 08.02.2018. године сачинила

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
ХРАНА И ДРУГЕ НАМИРНИЦЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ У ПРИХВАТИЛИШТУ
- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
Шифра: ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО
Тачка 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Храна и друге намирнице за животиње
у прихватилишту (шифра ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО), од фебруара 2019. године, у поглављу „3.
Спецификација у поступку јавне набавке мале вредности, шифра: ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО“, на
страни бр. 3, у табели у колони „Захтеване карактеристике/састав“ под редним бројем 1. „Гранулирана
храна за псе, брише се текст „-- морске алге ili туна које утичу на ДХА 0,01%“, а уместо
њега додаје се текст: „-- морске алге, морске шкољке, рачићи, лосос, туна, инћун
(нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“,
У колони бр. 2. „Гранулирана храна за штенце, брише се текст „-- морске алге ili туна које утичу
на ДХА 0,01%“, а уместо њега додаје се текст: „-- морске алге, морске шкољке, рачићи,
лосос, туна, инћун (нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“,
Испод табеле на страни 3., у рубрици „Напомена“, под редним бројем 2, брише се
текст: „Понуђач мора да достави улазну фактуру или други документ, не старији од
2018. године, којим доказује присуство алги или туњевине у понуђеном добру.“, а уместо
њега додаје се текст: „Понуђач мора да достави улазну фактуру или други документ, не
старији од 2018. године, којим доказује присуство алги, морских шкољки, рачића, лососа,
туњевине или инчуна у понуђеном добру(нечег од наведеног!).“
Тачка 2.
У поглављу „4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, на страни бр.5, у делу „доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица“ - у
тексту „Изјава да је поштовао обавезе из члана 75., додаје се иза члана 75., став 2.... , тако да
текст сада гласи: „Изјава да је поштовао обавезе из члана 75., став 2, Закона о јавним
набавкама, - попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурсне
документације.“
На страни бр.5, под тачком 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, мења се, под тачком 1. Да
испуњава услов пословног капацитета, износ, брише се износ: 4.000.000,00, а додаје се
3.500.000,00.
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Тачка 3.
У поглављу 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 5.2 ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ, мења се текст: „Рок за подношење понуде 14. фебруара 2019. године, до 10,00
часова“ тако да сада гласи: „Рок за подношење понуде 18. фебруара 2019. године, до 10,00

часова“.
Мења се и текст „Време и место отварања понуда: 14. фебруара 2019. године са почетком
у 11,00 часова...“ тако да сада гласи: „Време и место отварања понуда: 18. фебруара 2019.
године са почетком у 11,00 часова...“
Тачка 4.

На страни 27. У Обрасцу изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона о
Јавним набавкама, брише се текст на крају реченице који гласи: „...као и да смо имаоци
евентуалног права интелектуалне својине.“, а уместо њега убацује се текст који гласи: „...као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.“

Тачка 5.

На страни 30. , у Обрасцу структуре цене у колони „Захтеване карактеристике/састав“ под редним
бројем 1. „Гранулирана храна за псе, брише се текст „-- морске алге ili туна које утичу на ДХА
0,01%“, а уместо њега додаје се текст: „- морске алге, морске шкољке, рачићи, лосос,
туна, инћун (нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“.
На страни 31. , у Обрасцу структуре цене у колони „Захтеване карактеристике/састав“ под редним
бројем 2. „Гранулирана храна за штенце брише се текст „-- морске алге ili туна које утичу на
ДХА 0,01%“, а уместо њега додаје се текст: „- морске алге, морске шкољке, рачићи,
лосос, туна, инћун (нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“.
Тачка 6.
На страни 32. , у Обрасцу техничке спецификације, у колони „Захтеване карактеристике/састав“ под
редним бројем 1. „Гранулирана храна за псе, брише се текст „-- морске алге ili туна које утичу
на ДХА 0,01%“, а уместо њега додаје се текст: „- морске алге, морске шкољке, рачићи,
лосос, туна, инћун (нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“.
На страни 32. , у Обрасцу техничке спецификације, у колони „Захтеване карактеристике/састав“ под
редним бројем 2. „Гранулирана храна за штенце брише се текст „-- морске алге ili туна које
утичу на ДХА 0,01%“, а уместо њега додаје се текст: „- морске алге, морске шкољке,
рачићи, лосос, туна, инћун (нешто од наведеног!) које утичу на ДХА или ЕПА 0,01%“.
Тачка 7.
На страни 33., у Обрасцу Референтна листа – листа закључених и реализованих уговора, мења се део
текста:“... вредности минимално 4.000.000,00 (четири милиона)...“, тако да сада гласи

„...вредности минимално 3.500.000,00 (три милиона и петсто хиљада)...“
Тачка 8.
У вези са изменама и допунама I Конкурсне документације, Наручилац ће сачинити
пречишћен текст I Конкурсне документације.
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Тачка 9.
У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – храна и друге
намирнице за животиње у прихватилишту (шифра ЈНМВ-Д-5/2019-ЗОО), од фебруара 2019.
године, остаје непромењена.
Тачка 10.
Ове измене и допуне I Конкурсне документације, ступају на снагу даном доношења, а
Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, у складу са одредбом члана 63. Став 1. Закона о јаним набавкама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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