ИЗМЕНА И ДОПУНА 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:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 11/2018

Врста предмета:

Услуге

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

Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања –
рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за
опрему која није била предмет ЦЈН у 2017. години или је
набављена у 2017. години).
Назив и ознака из општег речника: Одржавање и поправка
рачунарске опреме 50312000-5; Услуге поправке, одржавања
и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску
опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему
50300000-8.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна
набавка у отвореном поступку, ради закључења оквирног
споразума, обликована у 19 партија.
Оквирни споразум ће се закључити са једним понуђачем
за сваку партију појединачно, на период од 2 године.
Поступајући на основу члана 63. став 2. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке послове
републичких
органа
врши
измену
конкурсне
документације у предметном поступку у поглављу V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ на страни 86 од 251 конкурсне документације,
за Партију 18 – Одржавање скенера Пореске управе,
образац „Изјава о испуњености кадровског капацитета“.

Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Измена конкурсне
документације:

Измењена страна конкурсне документације налази се у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Лице за кнтакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 86 од 251

ПАРТИЈА 18 – ОДРЖАВАЊЕ СКЕНЕРА ПОРЕСКE УПРАВE

ИЗЈАВА
о испуњености кадровског капацитета

Ред.
бр.

Име и презиме запосленог лица
сертификованих сервисера за одржавање
скенера марке „Fujitsu“

Степен и профил
стручне спреме и
сертификат

1

2

3

Ред.
бр.

Име и презиме запосленог лица
сертификованих сервисера за одржавање
скенера марке „HP“

Степен и профил
стручне спреме и
сертификат

1

2

3

Ред.
бр.

Име и презиме запосленог лица
сертификованих сервисера за одржавање
скенера марке „Epson“

Степен и профил
стручне спреме и
сертификат

1

2

3

1.
2.

1.
2.

1.
2.
(уписати тражене податке)
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа,
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