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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, Београд

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике
Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015), а у вези са објављеним Одговором везаним за додатним
информацијама и појашњењима (број: 1,2 3), као и указивање на Законске обавезе, Наручилац
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања врши:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ЈНМВ БРОЈ 07/2020 ПО ПАРТИЈАМА

БЕОГРАД: 13.03.2020.
Број: 3-36/11
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Измене и допуне се односе на следеће
Број 1
ПОГЛАВЉЕ IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (страна 9 конкурсне
документације)
IV 1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН допуњује се на следећи
начин:
После тачке 4 Услов: додаје се
Тачка 5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (члан 75. став 1.тачка 5) ЗЈН и гласи:
Да има важећу лиценцу LT3 да има право да врши послове монтаже, пуштања у рад одржавања
система техничке заштите издату од надлежног органа.
Број 2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (страна 9 конкурсне
документације) део који се односи на начин доказивања испуњености обавезних услова за учешће
у поступку јавне набавке и који гласи:
''Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке , а који
подразумевају и услове из (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)., у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац 5 дат у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. ''
Мења се и гласи:
''Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке , а који
подразумевају и услове из (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)., у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац 5 дат у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом изузетак од
доказивања путем изјаве односи се на: Испуњеност услова из члана 75 став 1 тачка 5) Закона
о јавним набавкама, поседовање важеће дозволе (лиценце) LT3 - доказује се достављањем
фотокопије LT3 лиценце издате од надлежног органа МУП-а.''
Број 3.
На стани 11 Конкурсне документације део који се односи на физичка лица и гласи:
''Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач,
доказује достављањем следећих доказа:
1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Физичко лице као понуђач, 1) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
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уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда'' – брише се.
Број 4.
ПОГЛАВЉЕ V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни 13
конкурсне документације у делу Понуда мора да садржи, после алијене 9 додаје се алијена 10 и
гласи
- достави фотокопију лиценце LT3 издате од надлежног органа МУП-а. Наручилац заджава право
да од понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија захтева достављање оригинала на
увид.
Измене и допуне конкурсне документације број 1 представљају саставни део конкурсне
документације јавне набавке мале вредности електронска опрема, ЈНМВ број 07/2020 по
партијама.
Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено
Напомена: С обзиром да Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације у року
краћем од 8 дана, истовремено продужава рок за достављање понуда за 18.03.2020. године до
10:00 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда тј. 18.03.2020.
године у 10:30 часова.

Комисија за предметну набавку

