
 
_______________________________________ 
Београд, Булевар краља Александра 282 
VI Број: 404-33/2020-4        
Датум: 13.02.2020.  

 

 

 

 

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2) 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
ХАРДВЕРСКА ОПРЕМА ЗА СЕКТОР 

 
Број јавне набавке: 158/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д 
фебруар 2020. године 



страна 2 од 2 

ФМ 740.07.1      Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 158/2019 
 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
445/2019-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-445/2019-3, Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: 
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

 
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
ХАРДВЕРСКА ОПРЕМА ЗА СЕКТОР 

 
Број јавне набавке: 158/2019 

 
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ                  

ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВ, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, мења се 
подтачка 1) тако да сада гласи: 

 
1) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни кадровски капацитети – да 

понуђач има најмање 2 радно ангажована лица са сервисним сертификатима произвођача 
опреме за сервисирање у гарантном року који гласе на име и где се наводи опрема за коју је 
сертификација важећа. Докази: сертификати издати од произвођача опреме и то за ставке 
под редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10 на име наведених ангажованих лица и са назначеним 
моделима уређаја за које је издат. Уз наведена документа, обавезно се прилажу и докази о 
радном статусу: за наведено лице које је код понуђача запослено – фотокопија М обрасца, 
односно за лице који није запослено код Понуђача – фотокопија уговора о радном 
ангажовању закључен у складу са одредбама Закона о раду. 

 
 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну добара – 
Хардверска опрема за сектор ЈН бр. 158/2019  – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 21. фебруара 2020. 
године до 09,30 часова.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 

Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 21. фебруара 2020. године у 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 
282. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за 
заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 


