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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12 и 14/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе број 404113/2015 од 03.04.2015.године
припремила је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП ОС 12/2015
У делу 5) - 5.1. 5.1.2. (на страни 15) редни број 3 (технички капацитет) и 4
(кадровски капацитет) и 5.3.
5.3.2. (на страни 18) редни број 3 (технички
капацитет) и 4 (кадровски капацитет), мењају се и гласе:
Редни
број
3

5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
технички капацитет

да расположе:
пословним
простором
за
обављање делатности која је
предмет набавке – минимум 50 м2
(у власништву или закупу)
магацинским
простором
–
минимум 100 м2 (у власништву
или закупу)
-доставним возилима – минимум 3
са
важећим
регистрацијама
(власништво или лизинг или
закуп)

4

Редни
број
3

кадровски капацитет

да има минимум 5 запослених
односно радно ангажованих лица
(комерцијалисти,
достављачи,
возачи), са
копијом обрасца
пријаве осигурања, уговора о
раду и радне књижице односно
уговора о радном ангажовању за
та лица

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
технички капацитет

да расположе:
пословним
простором
за
обављање делатности која је
предмет набавке – минимум 50 м2
(у власништву или закупу)
-

магацинским

простором

–
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минимум 100 м2 (у власништву
или закупу)
-доставним возилима – минимум 3
са
важећим
регистрацијама
(власништво или лизинг или
закуп)
4

кадровски капацитет

да има минимум 5 запослених
односно радно ангажованих лица
(комерцијалисти,
достављачи,
возачи), са
копијом обрасца
пријаве осигурања, уговора о
раду и радне књижице односно
уговора о радном ангажовању за
та лица

У делу 5) – 5.4. Конкурсне документације тачка 5.4.2. редни број 4
(кадровски капацитет) – на страни 23, мења се и гласи:

Редни
број
4

5.4.2. ДОКАЗИ
О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
кадровски капацитет

да има минимум 5 запослених
односно радно ангажованих лица
(комерцијалисти,
достављачи,
возачи), са
копијом обрасца
пријаве осигурања, уговора о
раду и радне књижице односно
уговора о радном ангажовању за
та лица

У делу 13) Конкурсне документације тачка 13)4) мења се и гласи:
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13)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА
-НОВИ ОБРАЗАЦОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
ИЗЈАВА
О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈН ОП ОС 12/2015
Изјављујем, под пуном кривичном и материјалном
располажем следећим траженим техничким капацитетима:
Ред.
Бр.

Назив

одговорношћу,

да

Статус*
(заокружити)

1

Пословни просторо за обављање делатности која је
предмет набавке – минимум 50 м2

-власништво
-закуп

2

Магацински просторо

-власништво
-закуп

3

доставним возилима – минимум 3
са важећим регистрацијама

– минимум 100 м2
Рег.ознака

-власништво
-закуп
-лизинг
-власништво
-закуп
-лизинг
-власништво
-закуп
-лизинг
-власништво
-закуп
-лизинг
-власништво
-закуп
-лизинг
ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
* Наручилац задржава право да у току прегледа понуда затражи на увид писмене доказе којим се
поткрепљују наводи наведени у изјави (доказ о власништву или уговор о закупу/лизингу) као и да
изврши обилазак/непосредан увид на лицу места понуђача.
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У делу 13) Конкурсне докукментације иза тачке 6) додаје се тачка 7) која
гласи:
„7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ТОНЕР КАСЕТА
ОД ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА.“
У делу 13) Конкурсне документације иза тачке 13)6) додаје се тачка 13)7),
која гласи:

5/7

13)7)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ТОНЕР
КАСЕТА ОД ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

ИЗЈАВА О ПРЕУЗИМАЊУ ОТПАДНИХ КОРИШЋЕНИХ ТОНЕР КАСЕТА ОД
ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА

На основу издате дозволе надлежног државног органа за сакупљање и
транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије:
_______________________________________________________________________
(назив акта са називом доносиоца, број и датум издавања акта)
_______________________________________________________________________
обавезујем се да ћу од Наручиоца – Управе за заједничке послове покрајинских
органа Нови Сад, у периоду важења Оквирног споразума о јавној набавци добара –
канцеларијског материјала ( ЈН ОП ОС 12/2015), периодично, по писменом позиву и
сачињеној спецификацији од стране Наручиоца, преузимати отпадне коришћене
тонер касете од ласерских штампача и исте сакупити и транспортаовати у складу са
Законом о управљању отпадом и издатом дозволом.

Место и датум
_________________

М.П.

Понуђач
_________________
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Понуђач је у обавези да уз понуду достави НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О
ТЕХНИЧКИМ
КАПАЦИТЕТИМА
У
ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ДОБАРА
–
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН ОП ОС 12/2015.
У противном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Измене и допуне Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs

Комисија:
1.Јелена Шкорић, члан
2.Станислав Свирчевић, члан
3.Гордана Гошић, члан
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