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Ha основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („ Сл. гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Комисија је сачмнила:

П РВу ИЗМЕНу
K OHKiyPCHE ДOKyMEHTAЦИJE

за јавну набавку ycnyra ЈН/8300/0109/2017
Одржавање копир машина за потребе TЦ Краљево

1.

- У одељку 4. „Услови за уче'wfie у посryпку јавне набавке из чл. 75. и 76, закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова" брише се део додатног услова из редног броја 5. и то
„Услов: ј
Да Понуђач примењује методц за одређивање приноса кетрица у складу ca стандардом ISO/1ЕС
19798 и ISO/1ЕС 19752. : ~
доказ: ;
Копије важеЕгих сертификата ISO/1ЕС 19798 и ISO/1ЕС 19752.", и гласи као у прилогу ове измене.

i 
2.

Ова измена конкурсне докуплентације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници
Наручиоца.

3.

Измењена страна 8/63 конкурсне документације налази се у npunomy ове измене.
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i
доказ: 
- Фотокопија саобрfiајних дозвола или одштампани подаци очитаних саобраfгајних
дозвола;
- Фотокопија важеТгих полиса осигурања за возила у власништву или фотокопије уговора о
лизингу или закупу. .

Услов:
- Систем квалитета према стандарду ISO 9001.
- Систем за заштиry живgтне средине ISO 14001.
доказ: ,
Копије важеЕгих сертификата ISO 9001 и ISO 14001.

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана
групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени
услов). ;
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба достављати
за подизвођача. 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака
1. до 5. овог обрасца, биfiе одбијена као неприхватљива.
1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што
доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђача испуњава самостално без обзира
на ангажовање подизвог7ача.
2. Сваки понуТјач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у
овом одељку. Услове у вез~і са капацитетима из члана 76. Закона понуЕјачи из групе испуњавају
заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.
3. Докази 0 испуњености I,услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. наручилац може пре доношења одлуке 0 додели уговора, захтевати од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуТјач у остављеномi, примереном року који не може бити краfiсл од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац he његову понуду одбити као
неприхватљиву. ,
4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за yчewfie у посryпку јавне набавке, односно наручилац не може
одбити као неприхватљиву', понуду зато што не садржи доказ одреЕјен Законом или Конкурсном
документацијом, ако је понуЕјач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно досryпни. У TOM случају понуТјач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да
наведе да је уписан у Регистар понуЕјача. Уз наведену Изјаву, понуТјач може да достави и
фотокопију Решења 0 упису понуђача у Регистар понуђача.
Ha основу члана 79. став 5. Закона понуЕјач није дужан да доставља следе'iie доказе који су
јавно досryпни на интернет страницама надлежних органа, и тo:
1)извод из регистра надле>кног органа:
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

JH бр0ј ЈН/8З00/0109/2017 '
Прва измена конкурсне документације стр. 3/3


