ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕДОВНО И ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ
МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-12/17)

На страни 6 конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 76 ЗЈН)
ДОДАТНИ УСЛОВИ уместо:
Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – понуђач мора да има минимум 2
запосленa у сталном радном односу са важећом лиценцом или сертификатом о завршеној обуци
издатом од стране произвођача опреме за коју понуђач прилаже понуду.
Доказ: Фотокопије сертификата произвођача опреме за овлашћене сервисере предметне опреме и
фотокопије радних књижица и М-а (односно старих М2) образаца за запослене.
Гласи:
Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – понуђач мора да има минимум 1
запосленог у сталном радном односу са важећом лиценцом или сертификатом о завршеној обуци
издатом од стране произвођача опреме за коју понуђач прилаже понуду.
Доказ: Фотокопије сертификата произвођача опреме за овлашћене сервисере предметне опреме и
фотокопије радних књижица и М-а (односно старих М2) образаца за запослене.

И на страни 38 конкурсне документације Образац изјаве
капацитета, уместо:

о поседовању неопходног техничког

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у радном односу имамо 2 (два)
запослена сервисера.
Гласи:
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у радном односу имамо 1 (једног)
запосленог сервисера.

1.

Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 76 ЗЈН)
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организаоване
криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

Услов: Да Понуђачи имају статус овлашћеног сервисера, за партије од 1 до 7 у групи 1, за све партије у
групи 2 и групе 3 за партију 15.
Доказ: Потврда или изјава произвођача да је понуђач овлашћен за сервисирање и испоруку резервних
делова за медицински уређај за који прилаже понуду.

6.

Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – понуђач мора да има минимум 1
запосленог у сталном радном односу са важећом лиценцом или сертификатом о завршеној обуци издатом
од стране произвођача опреме за коју понуђач прилаже понуду.
Доказ: Фотокопије сертификата произвођача опреме за овлашћене сервисере предметне опреме и
фотокопије радних књижица и М-а (односно старих М2) образаца за запослене.

7.

Услов: Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује довољан број (минимум 1) моторних возила којим ће се омогућити
несметано пружање услуга редовног и ванредног одржавања медицинских апарата.

8.

Услов: Референтна листа са наведеним установама којима је понуђач пружао услуге коју су предмет јавне
набавке у 2016. години и вредностима уговора
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима yговора.

9.

Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу купцу за добро
извршење посла.

10.

Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу купцу за отклањање
недостатака у гаратном року.

5.7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у радном односу имамо 1 (једног)
запосленог сервисера.

Датум,

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)

__________________________

