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.
Поступајући 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.

Измена конкурсне
документације:

Управа за заједничке послове републичких органа као тело за
централизоване јавне набавке, обавештава заинтересована лица за
подношење понуда у отвореном поступку централизоване јавне набавке
рачунарске опреме и штампача да се у конкурсној документацији у
Списку наручиоца који могу примењивати оквирни споразум мења назив
наручиоца под редним бројем 14. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Законом о изменама и допунама закона о министарствима („Службени
гласник РС“ број 62/2017 од 26. јуна 2017. године) прописано је да
ступањем Закона на снагу Министарство пољопривреде и заштите
животне средине наставља рад као „Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде“ и почиње да ради „Министарство заштите
животне средине“.
У складу са наведеним у Списку наручиоца који могу примењивати
оквирни споразум мења се назив наручиоца под редним бројем 14., тако
да уместо наручиоца „Министарство пољопривреде и заштите
животне средине“ треба да стоје два наручиоца и то „Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде“ и „Министарство
заштите животне средине“.
Овом изменом у називу наручиоца који могу примењивати оквирни
споразум обухваћене су партије 4, 6, 11, 12, 17 и 22 као и локације у
Београду на којима ће се вршити испорука рачунарске опреме и
штампача.

Исказана количина опреме по партијама првобитног наручиоца
Министарства пољопривреде и заштите животне средине неће бити
измењена у конкурсној документацији, имајући у виду да ће наручиоци
„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде“ и
„Министарство заштите животне средине“ набављати опрему у оквиру
исказане количине по партијама, према расположивим средствима
опредељеним за ову намену након деобног биланса и у складу са својим
потребама, како је и наведено у конкурсној документацији.
Потребно је да понуђачи ову измену назива наручиоца имају у виду јер ће
уговоре закључивати са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде и Министарством заштите животне средине уместо
Министарством пољопривреде и заштите животне средине.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

