ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак –
централизована јавна набавка број 13/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:

Предмет централизоване јавне набавке је набавка рачунарске опреме
и штампача.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 30200000-1 Рачунарска
опрема и материјал.

Број партија:

29

Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од једне
године.

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке
послове републичких органа врши измену конкурсне документације у
предметном поступку јавне набавке.
1. Мења се Образац бр. 1 Потврде којим понуђач доказује пословни
капацитет тако што се оставља могућност да се на потврди искаже
вредност рачунарске опреме и посебно штампача и оставља простор да се
вредност испоручене опреме искаже бројчано.
Наручилац ће прихватити и потврде референтних наручилаца издате на
Обрасцу бр. 1 пре измене.
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.
2. Врши се допуна конкурсне документације у делу који се односи на
Место испоруке рачунарске опреме и штампача, тачка 6. на страни 13 од
101. Место испоруке за наручиоца Управу за трезор за партије 7, 8 и 27
вршиће се у магацинском простору Централе у Београду на адреси Поп
Лукина 7-9.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Особа за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Управа за заједничке пословерепубличких органа,
Београд, Немањина 22-26- ЦЈН 10/2017
Јун - 2017

Страна 32 од 101

ПАРТИЈА: ________________________________________________________________
уписати број партије/а на коју/е се потврда односи

Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
у 2014, 2015. и 2016. години, испоручио рачунарску опрему и/или штампаче у укупној
вредности од _______________________(словима: _______________________________
_____________________________________ динара), без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев _____________________________________
______________________________________ ____________________________________
ради учешћа у централизованој јавној набавци број 13/2017, чији је предмет набавка
рачунарске опреме и штампача.

Место
Датум:
Наручилац-Купац

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

Управа за заједничке пословерепубличких органа,
Београд, Немањина 22-26- ЦЈН 13/2017

