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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-261/2019-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-261/2019-3, 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 добара у отвореном поступку по партијама:

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ТЕЛЕФОНИЈУ
Број јавне набавке: 61/2019

Поглавље IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, мења се тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, став Испуњеност
додатних услова, подтачка 2) на страни 14 тако да сада гласи:
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни кадровски капацитети –
Најмање једно радно ангажовано лице за софтверско подешавање и рад са
телефонским централама Panasonic, са сертификатима PCCSA – Systems
Architect; PCCSD – Systems Designer PCCSE – Systems Engineer. Најмање
једно запослено лице са сертификатом Poltys за инсталирање и
конфигурацију позивног центра Poltys. Најмање једно запослено лице за
израду „LAN“ мреже са личним сертификатом реномираног произвођача
„LAN“ опреме или сертификатом предузећа. Доказ: Копије наведених
сертификата. Уз наведене сертификате, обавезно се прилажу и докази о
радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача
запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није
запослен код Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен
у складу са одредбама Закона о раду.
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