ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Јавнe набавка мале вредности број 48/2020

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je набавка услуге репарације намештаја.
Назив и ознака из општег речника: Услуге поправке и одржавања

намештаја-50850000-8.

Измена конкурсне
документације:

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон)
Наручилац због техничке грешке, врши измену конкурсне документације на
страни 11 од 56 у
погледу кадровског капацитета. Конкурсном
документацијом је прописано да је потребно најмање 5 запослених ВКВ
извршилаца столарске струке. Уместо тога треба да стоји најмање 5
запослених ВКВ или КВ извршилаца столарске струке
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Због наведене измене продужава се рок за подношење понуда и биће
објављено обавештење о продужењу рока

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 57 од 57

2.2.2. Понуђач треба да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа)
најмање 1 (једно) регистровано затворено транспортно возило носивости до 3 тоне.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Као доказ о поседовању возила доставља се копија очитане
саобраћајне дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и
копија уговора који представља неки од наведених правних основа за
поседовање возила.

2.2.3. Понуђач је дужан да поседује у својини или по основу закупа:
- радни простор од најмање 300м2
Доказ за
правно лице:
Доказ за - поседовање радног простора доказује се достављањем
предузетнике: власничког листа, уговора о купопродаји или уговорa о закупу.
Доказ за
физичко лице:
2.3. Кадровски капацитет
Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетом:
најмање 8 запослених или радно ангажованих лица (у складу са Законом о
раду) од којих:
-једно запослено лице са дипломом Шумарског факултета- смер прерада дрвета;
-најмање 5 запослених ВКВ или КВ извршилаца столарске струке;
-најмање 2 запослена лакирера;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац,
из којег се види да су запослена лица пријављена на
пензијско осигурање, за сваког појединачно и уколико су
радно ангажована - уговор о радном ангажовању, у складу
са важећим Законом о раду;
- За запослене столарске струке Уколико у обрасцу о
пријави на осигурање није евидентирано које су струке
запослена или радно ангажована лица понуђач је дужан да
достави фотокопију дипломе или доказ (уверење) о
додатној обучености запослених лица;
- Копија дипломе, уверење о дипломирању или други
одговарајући доказ из којег се види да је запослено или
радно ангажовано лице завршило шумарски факулет, смер
прерада дрвета за дипломираног инжењера Шумарског
факултета;

Понуђач је дужан да обезбедити континуитет тражених кадрова током трајања
уговора.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 МН 11/2020

