МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Центар за велике пореске обвезнике
Број: CVP-404-01-00013/2013-G6017
Београд, 06.12.2013.године
ул. Краља Милана бр. 5

Предмет: Измена и допуна Конкурсне документације

Врши се измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку услуге физичко техничког обезбеђења објекта Пореске управе у Београду, ул Краља Милана бр. 5, Број: CVP-40401-00013/2013-G6017 од 15.11.2013.године на следећи начин:
У делу: IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА после тачке 6. (страна 6.) додаје се
следеће:
„Лице уписано у Регистар понуђача није дужно, да приликом подношења понуде, достави
доказе о испуњености обавезних услова (чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН), с тим да се у Обрацсу
понуде мора навести датум уписа у јавни Регистар понуђача, који се води код Агенције за
привредне регистре“.
У заглављу ОБРАСЦА ПОНУДЕ (стр. 13.) испод „Назив Понуђача“ додаје се:
„Датум уписа у Регистар понуђача:

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно, да приликом подношења понуде, достави доказе о
испуњености обавезних услова ( чл. 75. став1. тач. 1. до 4. ЗЈН), с тим да се у Обрасцу понуде мора навести
датум уписа у јавни Регистар понуђача, који се води код Агенције за привредне регистре.

ДОДАТНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН
Имајући у виду предмет јавне набавке, наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу капацитета:
Довољан технички и кадровски капацитет
Довољан технички капацитет
Услов: Право на учешће у поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења има
понуђач који поседује апарат за чекирање контролних тачака на објекту.
(Наручилац је одредио овај услов из разлога праћења извршења уговорене обавезе –
једанаеста тачка из Техничких спецификација).
Доказ: Документ о поседовању овог апарата (књиговодствени документ, картица
основног средства и сл., оверен и потписан од стране одговорног лица).
Довољан кадровски капацитет
Услов:
Понуђач мора да располаже са најмање 7 запослених извршилаца на пословима услуге
физичко-техничког обезбеђења.
Докази: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу) којом сe потврђује да понуђач располаже
кадровским капацитетом довољним за добро извршење посла.
Као минимум броја запослених радника на пословима физичко-техничког обезбеђења
Наручилац је одредио 7 запослених радника, који морају имати:
1. Уверење о положеном стручном испиту противпожарне заштите, издато од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
2. Уверење да није покренута истрага, нити подигнута оптужница издата од надлежног
суда, као и да се против њих не води кривични поступак;
3. Лекарско уверење да је радник способан за послове физичко-техничког обезбеђења

4) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1.
до 4. ЗЈН.
5) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81.
ЗЈН
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до
4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив Понуђача:
__________________________________________________________________________
Датум уписа у Регистар понуђача:
Адреса седишта Понуђача:
Адреса Понуђача на коју Наручилац
доставља документа из поступка ј.н.
Матични број Понуђача:
Порески идентификациони број
Понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна Понуђача и назив банке
На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке дана
15.11.2013. године, за набавку услуге физичко-техничког обезбеђења на пословном објекту, за
потребе Пореске управе - Центра за велике пореске обвезнике и Конкурсне документације, у
отвореном поступку, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС.'' број
124/12), дајемо понуду како следи:
ПОНУДУ ПОДНОСИМ ( заокружити )
а) самостално
б) као заједничку понуду (у складу са чл. 50. З.Ј.Н.; навести опште податке за све
понуђаче из групе понуђача: пословно име или скраћени назив из одговарајућег
регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт)
1._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в) са подизвођачем (у складу са чл. 49 .З.Ј.Н.; навести опште податке за све
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