
Наручилац Библиотека „Димитрије Туцовић“
Карађорђева 57,
11550 Лазаревац
Деловодни број: 157/2
Датум: 23.05.2016. године

ПРЕДЕМЕТ: Обавештење Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале
вредности - јавне набавке добара – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број
јавне набавке 02/2016

Комисија даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приликом израде конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке дошло је
до техничке грешке, па се мења конкурсна документација за јавну набавку у поступку
јавне набавке мале вредности - јавне набавке добара – Набавка услуга физичко-техничког
обезбеђења, број јавне набавке 02/2016 и то:

1. у делу: Поглавље  II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

уместо:
2. Услуге (послови) физичко-техничке заштите обухватају (спецификација послова):
1. Двадесетчетворочасовна физичко–техничка заштита лица и имовине Наручиоца (објекта и
припадајућег простора зграде Библиотеке Лазаревац) у људству и техници.

треба да стоји:

Уградња алармног, мониторинг и осталих техничких система заштите објекта и
двадесетчетворочасовна физичко–техничка заштита лица и имовине Наручиоца (објекта и
припадајућег простора зграде Библиотеке Лазаревац) у људству, техници и праћење из
серификованог мониторинг центра



2. Поглавље VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 5)

-ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.

уместо:

5) Понуђач испуњава додатне услове:
......................[навести све додатне услове дефинисане конкурсном
документацијом].
Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ М.П. _____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

треба да стоји:

1) Понуђач испуњава додатне услове:
1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном

приказу додатних услова –
Доказ:
Биланс стања и успеха за 2015. годину издат од стране надлежне
ревизорске институције

2. Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу додатних услова –

Доказ:
-Понуђач доказује достављањем сертификата о усаглашености са
важећим стандардима.
-Доказује се достављањем референц листе, које морају бити
попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца

3. Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:

1. Фотокопија овереног и потписаног Извода из пописне листе понуђача
из 2015. године или фотокопија другог документа којим се доказује
испуњеност техничког капацитета ( нпр.неоверена фотокопија
купопродајног Уговора, Уговора о закупу и сл.)
2.Фотокопија овереног и потписаног Извода из пописне листе понуђача
из 2015. године или фотокопија другог документа којим се доказује
испуњеност овог услова.



3. Фотокопије саобраћајних дозвола

4. Фотокопија овереног и потписаног Извода из пописне листе понуђача
из 2015. године или фотокопија  другог документа којим се доказује
испуњеност овог услова.

5. Фотокопија овереног и потписаног Извода из пописне листе понуђача
из 2015. године или фотокопија  другог документа којим се доказује
испуњеност овог услова.

6. Фотокопија овереног и потписаног Извода из пописне листе понуђача
из 2015. године или фотокопија  другог документа којим се доказује
испуњеност овог услова.

4. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном
приказу додатних услова –

Доказ:
-Фотокопије радних књижица и фотокопија М обрасца.

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама.
У прилогу достављамо измењене стране конкурсне документације.
Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке добара – Набавка библиотечке
грађе, број јавне набавке 02/2016 образована Решењем бр. 141/2 од 13.05.2016. године


