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Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
О П Ш Т И Н А  А Р А Н Ђ Е Л О В А Ц

Број 404-374

Датум 26.05.2020.

Измена конкурсне документација за јавну набавку система заузетости
паркинг места, ЈН 30/19

На страни 5/24 у обавезним условима брише се позиција 4 која гласи: “Понуђач мора да
поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система
техничке заштите и обуке корисника издате од стране  Министарства унутрашњих
послова
Доказ: Фотокопија лиценце- ПРИЛОГ БР. 4. “.

4. На страни 5/24 у додатним условима брише се позиција 10 која гласи: “Обавезан
обилазак локација где ће вршити монтирање опреме.
Понуђач је обавезан да изврши  обилазак локација у које се поставити опрема. Сви
заинтересовани понуђачи који желе да изврше обилазак локацију потребно је да email-ом
најаве обилазак.
ДОКАЗ: Потврда о обиласку локације потписује и оверава Наручилац- ПРИЛОГ БР. 11 “.

Тако да страна 5/24 сада гласи:

5. Да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне
својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде;
ДОКАЗ: Изјава дата у конкурсној документацији (потписан и оверен образац бр.3)

Додатни  услови

Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група
понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или
члана групе.

6. Да има радно ангажована следећа стручна лица која поседују :
- лиценцу 353 – један извршилац,
- лиценцу 453 – један извршилац,

ДОКАЗ: - Копија личне лиценце - доказ о радном статусу ако је лице ангажовано код понуђача
(фотокопија уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима или уговора о
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допунском раду) и фотокопија М обрасца - или ако понуђач нема радно ангажовано лице мора
доставити изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће то лице радно
ангажовати уколико му се додели уговор. - ПРИЛОГ БР. 5.
7. Да поседује МАФ (мануфацтурераутхоризатионформ) за опрему коју нуди у овој јавној

набавци
Доказ: овлашћење произвођача опреме. - ПРИЛОГ БР. 6.

8. Понуђени софтвер мора бити компатибилан и интегрисан у постојећи интеграцијски
софтвер произвођача Dahua „или одговарајући“.

Доказ: Ауторизациони документ произвођача- ПРИЛОГ БР. 7.
9. Да има 2 (два) радника обучена за рад са понуђеном опремом.

Доказ: Фотокопија сертификата издатог од стране произвођача опреме- ПРИЛОГ БР. 8
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава обавезне услове .

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


