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ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга
одржавања и поправке фотокопир апарата са обезбеђењем резервних делова, за потребе
Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељењa за материјалне
ресурсе Београд, са припадајућим филијалама и експозитурама.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр.
124/12), вршимо допуну конкурсне документације, за јавну набавку услуга одржавања и
поправке фотокопир апарата са обезбеђењем резервних делова, за потребе Пореске
управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељењa за материјалне ресурсе
Београд, са припадајућим филијалама и експозитурама , због дактилографске грешке, и
то на следећи начин:
На страни 11/39 конкурсне документације, пасус у којем се наводи да
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач
у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву, треба допунити са:
„Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача у АПР, не морају
доставити доказе из чл.75. став 1. извод из АПР-а, који је јавно доступан на интернет
страници АПР-а. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова-јавно доступни.Уколико је
доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, осим уколико подноси електронску понуду
када се доказ доставља у изворном електронском облику“.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

ПРИЛОГ: 1) Копија допуњене стране 11/39 конкурсне документације;
за Комисију за јавну набавку
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......................................

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Неопходан финансијски капацитет Извештај о бонитету из АПР -а
(Регист ар
финанс.извешт аја и подат ака о бонитету правних лица и предузетника - да понуђач није
исказао нето губитак у 2012. години, на позицији редни број 26 Е из БОН ЈН, сажетог биланса
успеха).
2) Неопходан пословни капацитет – референтна листа са потврдама за референце (прилози број 1 и
број 2). Прилог бр. 2 (Потврда за референце) понуђач ће копирати и доставити за сваког наручиоца
појединачно.
3) Довољан технички капацитет:
а) фотокопија потврде/изјаве или овлашћења од најмање два произвођача наведене опреме или
представништва произвођача за Републику Србију којом се потврђује да је понуђач овлашћен за
сервисирање предметне опреме на територији Републике Србије;
б) фотокопија документа који пружа доказ да понуђач поседује односно користи пословни/сервисни
простор;
в) фотокопија саобраћајне дозволе за сопствено возило или други доказ ако је возило ангажовано по
неком правном послу.
4) Довољан кадровски капацитет:
а) прилог бр. 3, као и фотокопија М обрасца и фотокопија уговора о раду или уговора о делу или
други правни основ, за најмање два сервисера техничке струке из којих се може закључити да су
наведени сервисери пре објављивања позива за подношење понуда у радном односу на неодређено
време, као и да имају најмање две године стажа на пословима сервисирања из предмета јавне набавке.
б) фотокопија сертификата, за наведена два сервисера, од најмање два од наведених произвођача
фотокопир апарата.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе, за обавезне услове, из овог одељка број 2. став 1. тачке 1) до 4).
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе,
за обавезне услове, из овог одељка број 2. став 1. тачке 1) до 4). Додатне услове група понуђача
испуњава заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не
може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у Регистру
понуђача у АПР, не морају доставити доказе из чл.75. став 1. извод из АПР-а, који је јавно доступан
на интернет страници АПР-а. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова-јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова
електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.

