УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Број: _________
Датум: _________
Господара Вучића бр.50

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, бр. 14/2015, 68/2015) наручилац Факултет безбедности je извршио

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У поступку јавне набавке мале вредности 01/2018 - услуге лектуре, услуге коректуре,
услуге графичког обликовања, услуге штампања и испоруке, наручилац Факултет
безбедности врши измену конкурсне документације тако да на страни 6. треба да стоји:
"Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
ЗА ПАРТИЈУ 1.
1)
2)

3)
4)
5)

6)

да је у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио годишњи
приход већи од 20.000.000,00 динара;
да у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих
рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета,
дуже од 5 дана;
да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) закључио минимум 5
уговора о пружању услуга које су предмет ове јавне набавке;
да је у последње три године (2015, 2016. и 2017.) пружао услуге лектуре,
коректуре, графичког обликовања (припреме за штампу) и офсет шампе;
да има најмање 10 запослених радника од којих је најмање једнан
запослен у сталном радном односу са дипломом Филолошког факултета
(висока стручна спрема) и најмање један запослен у сталном радном
односу са дипломом инжињера графичког дизајна (висока стручна
спрема);
да поседује стандардну опрему за офсет шампу и дораду;

ЗА ПАРТИЈУ 2.
1)
2)

3)

да је у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио нето добитак
да у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих
рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета,
дуже од 5 дана;
да је у претходне три године (2015, 2016. и 2017.) закључио минимум 5
уговора о пружању услуга које су предмет ове јавне набавке;

4)

да поседује стандардну опрему за офсет шампу и дораду;

На страни 7. и 8.
мења се конкурсна документација
ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА тако да гласи:

у делу под називом

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем
следећих доказа :

ЗА ПАРТИЈУ 1.
1) Доказ:
Биланс стања и Биланс успеха за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину
из којих се види да је остварен годишњи приход већи од 20.000.000,00 динара за
сваку годину;
2) Доказ:
Потврда НБС о броју дана неликвидности;
3) Доказ:
Неоверене копије минимум 5 потписаних уговора за последње три године
2015, 2016. и 2017.;
4) Доказ:
Листа са наведеним бројем лектурисаних и коректурисаних, графички
обликованих и штампаних публикација у напред наведеном периоду (2015,
2016. и 2017.) и стављање на увид пет репрезентативних публикација (по
сопственом избору) штампане у 2017. години;
5) Доказ:
Фотокопија образаца М о пријему у стални радни однос или фотокопија
уговора о раду о сталном радном односу за најмање 10 запослених; фотокопије
дипломе о траженим занимањима;
6) Доказ:
Оверен списак машина и опреме за штампу и дораду у власништву
фирме.

ЗА ПАРТИЈУ 2.

1) Доказ:
Биланс стања и Биланс успеха за обрачунску 2015, 2016. и 2017. годину
издат од стране Агенције за привредне регистре, где се у Билансу успеха
јасно види позиција АОП 202 или Извештај о бонитету – БОН ЈН не
старији од 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;
2) Доказ:
Потврда НБС о броју дана неликвидности;

3) Доказ:
Неоверене копије минимум 5 потписаних уговора за последње три године
2015, 2016. и 2017.;
4) Доказ:
Oверен списак машина и опреме за штампу и дораду у власништву фирме.

Наручилац мења конкурсну документацију и измене објављује на Порталу јавних
набавки и на сајту Факултета безбедности дана 03.04.2018. године, што је 13 дана пре
истека рока за достављање понуда. Имајући то и виду као и члан 63. став 5. Закона о
јавним набавкама, наручилац није у обавези да продужи рок за подношење понуда,
тако да рок остаје исти - 16.04.2018. године до 11:00 часова, укључујући и понуде
упућене поштом.

Председник комисије за јавну набавку
Александар Пашко

