Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

Број: 404-02-57/2015-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 04.11.2015.

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈН МВ 18/2015 Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме (ознака из Општег речника
набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и
контролу)
Комисија Агенције за заштиту животне средине, образована у складу са чланом 54, став
2 Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), за
јавну набавку мале вредности ЈН МВ 18/2015 - Текуће поправке и одржавање
лабораторијске опреме, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) врши следећу измену конкурсне документације:
 На страни бр. 8 конкурсне документације налазе су додатни услови за учешће у
поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН и они су претрпели измене.
НАКОН ИЗВРШЕНИХ ИЗМЕНА на страни 8 конкурсне документације, Додатни
услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН, сада изгледају
овако:
2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке дефинисани чл. 76. ЗЈН
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
2.1 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети
Понуђач мора да има минимум једног сервисера са стандардном формом сертификата
за одржавање опреме која се сервисира.
Доказ:
Понуђач прилаже фотокопије стандардне форме сертификата сервисера, издате за
одржавање опреме која се сервисира.
2.2 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети –
Понуђач сервисних услуга не мора да буде ауторизован од стране произвођача, али
мора да има минимум једног ауторизованог сервисера за ту врсту апарата.
Доказ:
Достављањем фотокопије сертификата о обуци сервисера, издатог од стране
произвођача опреме
2.3 Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети –
Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или
ликвидације, односно претходни стечајни поступак (чл. 76. ст. 3. Закона).
Доказ:
Доставити Извод из Регистра понуђача да би понуда била прихватљива.
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Извршене измене на страни бр. 8 конкурсне документације условљавају и
измену на страни бр. 10 конкурсне документације, где се под тачком пет (5.
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ) а подтачком десет (Докази о испуњењу,
додатниx условa из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети), тако да
после извршених измена подтачка десет изгледа овако:

10. Докази о испуњењу, додатниx условa из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни
капацитети:
10.1: Фотокопије стандардне форме сертификата за барем једног сервисера
10.2: Фотокопије сертификата о обуци сервисера, издатог од стране произвођача
опреме
10.3: Извод из Регистра понуђача
У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 18/2015 - ,,Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме“
и то:
- Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је четвртак
12. новембар 2015. године до 10:30 часова.
- Датум отварања понуда је четвртак 12. новембар 2015. године
у 11:00 часова

Овај допис представља саставни део конкурсне документације.

Kомисијa за јавну набавку ЈН МВ 18/2015

