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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Измена конкурсне
документације:

www.uzzpro.gov.rs

Јавна набавка мале вредности број 38/2019
Услуге
Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања и
сервисирања биротехничке опреме.
Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања и поправки
50000000-5.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
врши се измене конкурсне документације у поглављу IV, у делу
који се односи на технички и кадровски капацитет, на странама
9 од 94 и 18 од 94.
Измена конкурсне докуметације биће објављенa на Порталу
јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
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.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 9 од 94

Доказ за физичко
лице:

- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину;
- Потврда Пословне банке да рачун понуђача није био у блокади
непрекидно у трајању од 10 дана у последњих годину дана од
датума објављивања Позива за подношење понуде.

2.1.2. Пословни капацитет (за све партије, без обзира за коју партију подноси
понуду)
- Укупна вредност пружених услуга које су предмет јавне набавке у 2015, 2016, 2017.
и 2018. години, до истека рока за подношење понуде – у минималном износу, без ПДВ-а за све
партије у износу од 5.000.000,00 динара.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- Вредност пружених услуга која 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.

2.2. Технички и кадровски капацитет
2.2.1. Технички капацитет
Понуђач мора поседовати:
- сервис за пружање предметних услуга;
Доказ за
правно лице:

Као доказ о поседовању сервиса понуђач доставља у понуди:

Доказ за
- Власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о закупу
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

закључен са физичким или правним лицем.

2.2.2. Кадровски капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно
ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник
РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).
Понуђач мора да има најмање два запослена или радно ангажована лица-сервисера
са сертификатом за сервисирање предметне опреме за партију 1, 3 и 4, а за партију 2 и 5 најмање
један запослени или радно ангажовани сервисер за сервисирање предметне опреме.
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2.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
за партију 1, 3 и 4.
Ред.
бр.

Име и презиме запослених или
радно ангажовање сервисера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
(Уписати податке у табелу)
(по потреби образац копирати)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

2.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
за партију 2 и 5.
Ред.
бр.

Име и презиме запослених или
радно ангажовање сервисера

1.
2.
(Уписати податке у табелу)
(по потреби образац копирати)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

