ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:

Београд, Немањина 22-26

Опис предмета набавке, назив
и ознака из општег речника
набавке:
Измена конкурсне
документације:

www.uzzpro.gov.rs
Органи државне управе
Јавна набавка мале вредности број 79/2017
Услуге
Предмет јавне набавке je набавка вулканизерских
услуга и центрирање возила за све врсте возила.
Назив и ознака из општег речника: 50116500-6 Услуге
поправке гума, укључујући монтажу и центрирање.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације.
На страни 17 од 47 конкурсне документације, тачка
1.2. Пословни капацитет мења се и гласи „Укупна
вредност извршених услуга које су предмет јавне
набавке у 2014, 2015 и 2016. години – минимум
3.000.000,00 динара“.
На страни 20 од 47 конкурсне документације у Обрасцу
бр. 1 бришу се речи „и 2017. години“.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је припремити понуду на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 17 од 47
ДОДАТНИ УСЛОВИ
(Члан 76. Закона о јавним набавкама)
1. Финансијски и пословни капаците
1.1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2015. годину - минимално 2.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

Доказ за правно
лице:

Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- Биланс успеха за 2015. годину на прописаном обрасцу
(АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног
годишњег финансијског извештаја за 2015 годину од
Агенције за привредне регистре (АОП 1001)
- Потврда о промету код пословне банке за 2015. годину.
- Потврда о промету код пословне банке за 2015. годину.

1.2. Пословни капацитет
Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2014,
2015 и 2016. години – минимум 3.000.000,00 динара.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца
са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом
обрасцу који садржи све захтеване податке и
попуњавањем Списка референтних наручилаца.

2. Технички и кадровски капацитет
1.1.Технички капацитет
Понуђач мора да располаже техничким капацитетом:
- Понуђач мора поседовати радњу – сервис на територији града Београда,
која ће пружати услуге предметне јавне набавке
-минимум три уређаја за демонтажу/монтажу пнеуматика
-минимум три уређаја за балансирање точкова
-минимум један уређај за центрирање возила (предњи,задњи трап)
- минимум један уређај за исправљање наплатака
-минимум један уређај за испитивање амортизера
на возилу

Страна 20 од 47
Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ____________________________________________________
______________________________________________у 2014, 2015 и 2016. години,
извршио вулканизерске услуге и центрирање возила у укупној вредности од
________________________________________________________________________
(словима:_______________________________________________динара), без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________
_______________________________________________________________________
ради учешћа у јавној набавци број 79/2017, чији је набавка вулканизерских услуга и
центрирања возила за све врсте возила и у друге сврхе се не може користити.
Место
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за
све наручиоце-купце из референтне листе

