Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Београд, Мајке Јевросиме 51
Број: 161/4
Датум: 30.04.2019. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/19
Назив ЈН: Набавка IT опреме за потребе Агенције за квалификације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку врши измену Конкурсне документације за
јавну набавку – добра IT опреме за потребе Агенције за квалификације.
ИЗМЕНА бр. 1
Врши се измена у поглављу I на страницама 4 и 5 где се каже да сви заинтересовани
понуђачи који доставе потврду о преузинању документације могу тражити додатне
информације или објашњења најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење
понуда.
ИЗМЕНА бр. 2
Врши се измена на страни 24 Образац 3 Рок важења понуде (последњи ред у загради) је
30 дана.
ИЗМЕНА бр. 3
Врши се измена у поглављу IV. Упутство за доказивање испуњености услова, на страни
9, Услов III.2. тачка 5. – Основан за обављање делатности, сем наведених , доказује
сеОдлуком о оснивању, Уговором о оснивању или изводом из Агенције за привредне
регистре (не старији од шест месеци), којим понуђач доказује да је основан за
обављање делатности која је предмет јавне набавке.
ИЗМЕНА бр 4
Врши се измена у поглављу IV. Упутство за доказивање испуњености услова, на страни
9, Услов III.2. тачка 7. Финансијски капацитет:За средња и велика правна лица: мишљењем
овлашћеног ревизора за 2017. годину, које не сме бити негативно. Позитиван пословни резултат
мора бити исказан у билансу успеха за 2017. годину;За мала правна лица и предузетнике:
позитивним финансијским резултатом у 2017. години.
ИЗМЕНА бр. 5

Врши се измена у поглављу IV. Упутство за доказивање испуњености услова, на страни
9, Услов III.2. тачка 8. – Располаже са минимум једним доставним возилом, а што се доказује
Копијом саобраћајне дозволе за предметно возило, или потврдом ако је у питањуузимање
возила на лизинг или у најам средства за превоз.

ИЗМЕНА бр. 6
Техничка спецификација:
Врши се измена на страницама 25 и45 рачунар тип 1 напајање – 260W
Врши се измена на страницама 26 и46 рачунар тип 2 напајање – 290W
Врши се измена на страницама 26 и46 монитор тип 2 размера-16:9

ИЗМЕНА бр 7
Врши се измена на страни 27 испод техничке спецификације, додата је напомена.
НАПОМЕНА: понуђач је дужан да уз понуду приложи опис понуђених добара
(назив произвођача и модел), као и технички опис понуђених добара потписан од
стране одговорног лица понуђача.
ИЗМЕНА бр 8
Врши се измена у Моделу Уговора на страни 41, члан 2.како сад гласи Испоручилац се
обавезује да за потребе Наручиоца испоручи добра која су предмет овог Уговора, и то
према динамици коју одреди Наручилац, а најкасније до 31.10.2019. године.
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