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
Поступак јавне набавке мале вредности број 53/2019
Услуга
Предмет јавне набавке je Набавка услуга пружања
обезбеђења транспорта новца и вредности. Назив
и ознака из општег речника: Услуге обезбеђења
79710000-4.
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 10 од 43. у ставу 1. тачке 1.
ОБАВЕЗАН УСЛОВ.
У тачки 1. ОБАВЕЗАН УСЛОВ (члан 75. став 1.
тачка 5. ЗЈН) грешком је прописан обавезан услов у
складу са чланом 75 став 1. тачка 5. ЗЈН који се не
односи на предмет јавне набавке.
Ради исправке начињене грешке врши се измена
текста у тачки 1. ОБАВЕЗАН УСЛОВ на измењеној
страни конкурсне документације која се налази у
прилогу.
Измену конкурсне документације потребно је узети
у обзир код припремања понуде.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 10 од 43

1. ОБАВЕЗАН УСЛОВ ( члан 75 став 1. тачка 5. ЗЈН)
Да у складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени Гласник
104/2013 42/2015 и 87/2018 даље- Закон) поседује Лиценцу за вршење послова
обезбеђења транспорта новца и вредности.

Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

- фотокопија важеће
унутрашњих послова

лиценце

коју

издаје

Министарство

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде
закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови, члан 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених
услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
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