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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације  

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену 

конкурсне документације у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне 

набавке чији је предмет набавка рачунарске опреме по партијама, редни број јавне 

набавке О/18-2018.  

 

На страни 8. конкурсне документације у делу који се односи на Испуњеност 

додатних услова мења се део који се односи на Изјаву о кључном техничком особљу 

тако да уместо: 

- Изјаву о кључном техничком особљу (лице за потребе инсталације и пуштања у 

функцију испоручене опреме на локацији наручиоца), које ће бити одговорно за 

извршење уговора о јавној набавци, (на меморандуму понуђача), са следећим 

подацима: име и презиме радно ангажованог лица, основ радног ангажовања, 

године радног искуства у струци послове на којима су ангажовани и копијом 

тражених сертификата. 

 

Треба да стоји: 

- Изјаву о кључном техничком особљу (лице за потребе инсталације и пуштања у 

функцију испоручене опреме на локацији наручиоца), које ће бити одговорно за 

извршење уговора о јавној набавци, (на меморандуму понуђача), са следећим 

подацима: име и презиме радно ангажованог лица, основ радног ангажовања, 

године радног искуства у струци за послове на којима су ангажовани. 

 

Ова измена представља саставни део Конкурсне документације. 

 

Измењена страна конкурсне документације је у прилогу овог дописа. 

 

 

Комисија за јавну набавку О/18-2018 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација   О/18-2018 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. 

ст. 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

- Потврда Народне банке Србије о броју дана блокаде; 

‐ списак  реализованих уговора, са подацима о наручиоцу, периоду реализације, 

предмету уговора, подацима о контакт особи код наручиоца; 

‐ Изјаву о кључном техничком особљу (лице за потребе инсталације и пуштања у 

функцију испоручене опреме на локацији наручиоца), које ће бити одговорно за 

извршење уговора о јавној набавци, (на меморандуму понуђача), са следећим 

подацима: име и презиме радно ангажованог лица, основ радног ангажовања, 

године радног искуства у струци за послове на којима су ангажовани. 

‐  

Изјава о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мора да буде 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није 

уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача.  
 

У складу са чл.79. ст. 2. и 3. Закона, Наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова, а оригинал или оверену копију 

доказа на увид. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави захтеване доказе о испуњености услова, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 

не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач.  од 1) до 4), сходно чл. 78. Закона. 
 

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, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 
 

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. 
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