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Свим заинтересованим лицима – потенцијалним понуђачима
ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ИЗМЕНИ И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
–УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЈН бр. 18-II-2014.
На основу члана 63. став 2. и 5. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'' бр. 124/2012.) врши се измена и допуна конкурсне
документације за јавну набавку услуга обезбеђења имовине и лица и
продужење рока за подношење понуда, како гласи:
У позиву за подношење понуда, рок за достављање понуда
продужава се до 31.03.2014. године, до 12,00 часова, а јавно отварање
понуда обавит ће се истог дана (31.03.2014. године) са почетком у 12,30
часова.
У поглављу V – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, на
страни 6. став 2. под тачком 1. став 2. мења се и гласи: ''Понуђач је дужан,
да у складу са чланом 76. Закона испуни и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, и то:
1) да достави сертификат из области физичко-техничког и
противпожарног обезбеђења објеката, имовине и лица ИСО
9001:2008 и сертификат о испуњавању захтева стандарда за област
техничке и противпожарне заштите SRPS A.L2002:2008 издат од
Привредне коморе Србије;
2) да достави доказ (биланс стања и биланс успеха) да није
пословао са губитком у претходне 3 (три) године (2013, 2012. и 2011.)
и потврду НБС о броју дана неликвидности у периоду од 6 (шест)
месеци пре објављивања јавног позива;
3) да достави доказ о положеном стручном испиту из области
противпожарне заштите издат од стране Министарства унутрашњих
послова за најмање 6 (шест) извршилаца.
Под тачком 2. – Упутство како се доказује испуњеност услова – на
страни бр. 7, трећи став, мења се и гласи:
1) Достављањем сертификата из области физичко-техничког и
противпожарног обезбеђења објеката, имовине и лица ИСО

9001:2008 и сертификата о испуњавању захтева стандарда за област
техничке и противпожарне заштите SRPS A.L2002:2008 издат од
Привредне коморе Србије, који важе најмање до 30.04.2015. године.
У случају да наведени сертификати истичу пре 30.04.2015. године,
понуђач се обавезује да достави изјаву, потписану и оверену од
стране одговорног лица, да ће у року од најмање 5 (пет) дана пре
истека сертификата, доставити наручиоцу нови, важећи сертификат;
2)
Достављањем доказа (биланс стања и биланс успеха) да није
пословао са губитком у претходне 3 (три) године (2013, 2012. и 2011.)
и потврду НБС о броју дана неликвидности у периоду од 6 (шест)
месеци пре објављивања јавног позива;
3)
Достављањем доказа о положеном стручном испиту из области
противпожарне заштите издат од стране Министарства унутрашњих
послова, за најмање 6 (шест) извршилаца.
На страни 9. ''Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.
у поступку јавне набавке мале вредности'', редни бројеви 6, 7, 8, 9. и 10,
замењују се редним бројевима: 1, 2, 3, 4 и 5.
-

У поглављу број VI. - Упутство понуђачима како да сачине понуду,
под тачком 2 – Начин на који понуда мора да буде сачињена, у
ставу 3. мења се датум и време, тако што се понуда сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
31.03.2014. године до 12,00 часова.

-

У истом поглављу, тачка 16. мења се и гласи:
''16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок
плаћања од дана испостављања фактуре.
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