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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ
ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ПО ПАРТИЈАМА,
НАБАВКА БРОЈ 42/2016

Због техничке грешке:
1. на страни 48/74 Конкурсне документације, мења се Образац бр. 8 – Изјава да понуђач
испуњава услове из члана 75. ЗЈН и услове утврђене конкурсном документацијом и дат
је у прилогу;
2. на страни 15 и 16/74, члан 3.2.2. Усклађеност производа и ауторизација
Усклађеност са CE одређеног добра доказује се достављањем CE declaration od
conformity за то добро.
За Партију 1, позиције 11, 12 и 14 из спецификације, уз понуду, мора бити достављен
доказ да су исте усагашене са наведеним стандардима, а за позиције 11 и 12 и да су тестиране
до 300 MHz.
Доказ: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђача дата
под пуном кривичном и материјалном одговорности да су позиције 11, 12 и 14 из
спецификације усаглашене са наведеним стандардима, као и да су позиције 11 и 12 тестиране
до 300 MHz, у складу с техничким захтевом.
За Партију 2, за позиције 10, 11 и 12 из спецификације, уз понуду, мора бити
достављен доказ да су исте усаглашене са наведеним стандардима.
Доказ:
- за CE сертификат доставља се CE declaration od conformity
- за TCO доставља се копја важећег сертификата TCO Certified за понуђено добро или
линк на www.tcodevelopment.com на ком се види да понуђена опрема поседује
сертификат.
За Партију 2, за позиције 10, 11 и 12 из спецификације, уз понуду, мора бити
достављено овлашћење или ауторизација произвођача или представника произвођача за
територију Републике Србије.
Доказ:У случају да Понуђач није произвођач добара, дужан је да, уз понуду, за Партију
2, за резервне делове под редним бројем 10, 11 и 12 (монитори) достави одговарајући
документ-овлашћење или ауторизацију произвођача или представника произвођача за
територију Републике Србије (званична канцеларија произвођача опреме), или овлашћеног
заступника произвођача уређаја (заступник доставља важећи уговор са произвођачем) за
територију Републике Србије којом произвођач уређаја гарантује да су понуђени уређаји
1

произведени од произвођача опреме и увезени легалним, ауторизованим дистрибутивним
каналом. Ауторизација мора бити потписана од стране овлашћеног лица произвођача и мора да
гласи и на име понуђача који доставља понуду а да је насловљена на Наручиоца.
За Партију 2, за позицију 22 из спецификације мора бити достављен доказ да су
усагашене са наведеним стандардима
Доказ: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђача дата
под пуном кривичном и материјалном одговорности да је позиција 22 из спецификације
усаглашене са наведеним стандардима.
мења се и гласи:
3.2.2. Усклађеност производа и ауторизација
Усклађеност са CE одређеног добра доказује се достављањем CE declaration od
conformity за то добро.
За Партију 1, позиције 11, 12 и 14 из спецификације, уз понуду, мора бити достављен
доказ да су исте усагашене са наведеним стандардима, а за позиције 11 и 12 и да су тестиране
до 300 MHz.
Доказ: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђача дата
под пуном кривичном и материјалном одговорности да су позиције 11, 12 и 14 из
спецификације усаглашене са наведеним стандардима, као и да су позиције 11 и 12 тестиране
до 300 MHz, у складу с техничким захтевом.
За Партију 2, за позиције 10 и 11 из спецификације, уз понуду, мора бити достављен
доказ да су исте усаглашене са наведеним стандардима.
Доказ:
- за CE сертификат доставља се CE declaration od conformity
- за TCO доставља се копја важећег сертификата TCO Certified за понуђено добро или
линк на www.tcodevelopment.com на ком се види да понуђена опрема поседује
сертификат.
За Партију 2, за позиције 10 и 11 из спецификације, уз понуду, мора бити достављено
овлашћење или ауторизација произвођача или представника произвођача за територију
Републике Србије.
Доказ:У случају да Понуђач није произвођач добара, дужан је да, уз понуду, за Партију
2, за резервне делове под редним бројем 10 и 11 (монитори) достави одговарајући документовлашћење или ауторизацију произвођача или представника произвођача за територију
Републике Србије (званична канцеларија произвођача опреме), или овлашћеног заступника
произвођача уређаја (заступник доставља важећи уговор са произвођачем) за територију
Републике Србије којом произвођач уређаја гарантује да су понуђени уређаји произведени од
произвођача опреме и увезени легалним, ауторизованим дистрибутивним каналом.
Ауторизација мора бити потписана од стране овлашћеног лица произвођача и мора да гласи и
на име понуђача који доставља понуду а да је насловљена на Наручиоца.
За Партију 2, за позицију 21 из спецификације мора бити достављен доказ да су
усагашене са наведеним стандардима
Доказ: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђача дата
под пуном кривичном и материјалном одговорности да је позиција 21 из спецификације
усаглашене са наведеним стандардима.
3. Текст на страни 74/74 конкурсне документације:
За позицију 22 из спецификације, мора бити достављен доказ о усаглашености са наведеним
стандардима и то: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђа да је
позиција 22 из спецификације усаглашена са наведеним стандардима.
мења се и гласи:
За позицију 21 из спецификације, мора бити достављен доказ о усаглашености са наведеним
стандардима и то: исправа о усаглашености или декларација производа или изјава Понуђа да је
позиција 21 из спецификације усаглашена са наведеним стандардима.
4.
5.

На страни 41/74 - Образац број 3 – Образац о достављеним документима у понуди, мења
се и дат је у прилогу.

Образац бр. 8

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И
УСЛОВЕ УТВРЂРЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ ________
НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја партије. У
случају да се нуди више партија обаразац копирати

У својству (заокружити):
а) понуђача

б) учесника у заједничкој понуди (члана групе)

ц) подизвођача

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
______________________________________________________________________
(назив: понуђача, члана групе или подизвођача)
испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности резервних
делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама, набавка број
42/2016, утврђене конкурсном документацијом, чланом 75. став 1. тачка 1) до 4), и чланом
77. став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и
да за то поседујем прихватљиве доказе, и то:
1) Да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући
регистар;
2) Да мој законски заступник и ја нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
4) Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
Наручилац може, сходно члану 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, од понуђача чија понуда буде оцењена
као најповољнија, тражити оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.
Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну набавку мале вредности
резервних делова за потребе одржавања рачунара и рачунарске опреме, по партијама, набавка број 42/2016.

Место и датум
_____________________

М.П.

Понуђач
_______________________
Име и презиме овлашћеног лица

_______________________
потпис овлашћеног лица
Напомена:
*Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све услове за учешће, као и обавезне услове
прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама а достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за коју је
неопходна испуњеност тог услова, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у
својству понуђача.
*Ако понуђач у понуди наведе да ће део набавке извршити преко подизвођача, дужан је да за подизвиђача достави докозе о испуњености услова из члана
75. став 1 тачка 1) до 4) а подизвођач је у обавези да попуни, потпише и овери образац Изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона о јавним набавкама, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона. Доказ о испоуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да достави и за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке, чија
вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке, сходно чему има право на учешће у поступку јавне
набавке у својству понуђача.
*Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, и дужан је да попуни,
потпише и овери образац Изјаве о испуњености обавезних услова, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће
у поступку јавне набавке у својству понуђача из групе понуђача, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона дужан је да достави понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење набвке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ
Назив документа
1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1.1 (Образац понуде за Партију 1)
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1.2 (Образац понуде за Партију 2)
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1а (Подаци о понуђачу у заједничкој
понуди)
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1б (Подаци о подизвођачу)
5. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.2.1 (Образац структуре цене за
Партију 1)
6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.2.2 (Образац структуре цене за
Партију 2)
7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), са меничним
овлашћењем, потврдом пословне банке и картоном депонованих потписа за Партију 1; 2; (заокружити
број партије)
8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.3 (Образац о достављеним
документима у понуди)
9. Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро извршење посла (модел
изјаве -Образац 4), печатом оверена и потписана за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
10. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.5 (Образац трошкова припреме
понуде)
11. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.6 (Изјава о независној понуди)
12. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.7 ( Изјава о поштовању обавеза
проистеклих из других важећих прописа-за понуђача) за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
13. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.7а ( Изјава о поштовању обавеза
проистеклих из других важећих прописа-за подизвођача) за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
14. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.7б ( Изјава о поштовању обавеза
проистеклих из других важећих прописа-за члана групе) за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
15. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр. 8 (Изјава понуђача о
испуњености обавезних услова из чл. 75 ЗЈН) за Партију 1; 2; (заокружити број партије)
16. Докази о усаглашености производа са стандардима за Партију 1(позиција 11 и12 и 14 – а за
поѕиције 11 и 12 да су тестиране); за Партију 2 (позиција 10,11 и 21); (заокружити број партије)
17. Ауторизација произвођача за партију 2 (позиција 10 и 11)
16. Модел уговора за Партију 1
17. Модел уговора за Партију 2
* образац попунити заокруживањем понуђених одговора
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Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
У
дана
М.П.
НАПОМЕНЕ:
-

Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду.
У случају неусаглашености декларисаних података из обрасца и документације приложене у
понуди, меродавни су подаци из приложене документације.
У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити,
оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.
понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој
понуди сви морају да испуне обавезне услове
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