
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2-27977 

Датум: 15.10.2015. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку мале вредности услуга  – Одржавање рачунарске опреме., број 

ЈНМВ  47/15, образована Решењем број 5.2-27647/1 дана 13.10.2015. године по позиву за 

подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 14.10.2015. године у року 

предвиђеном за подношење понуда врши 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ. БР. 47/15 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности услуга  – Одржавање 

рачунарске опреме,број ЈНМВ  47/15 се мења на следећи начин: 

Уделу „Услови за учешће из члана 75. и 76. закона о јавним набавкама и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова“на страни 16/45 конкурсне документације ,  мења се додатни 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке  под тачком 2 тако да гласи :   

 Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 да има уведене стандарде квалитета ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001,  ИСО 

20000-1,  ИСО 27001 за продају, имплементацију и одржавање информационих и 

електроенергетских система 

 да је овлашћен од стране произвођача или генералног дистрибутера (уколико 

произвођач нема своју канцеларију у Републици Србији) за  понуђене  тонере. У 

достављеном овлашћењу  мора да наведе да су понуђени тонери оргинални , 

произведени од стране произвођача  опреме  за коју се набавља тонер.Потврда мора да 

садржи гаранцију произвођача да је понуђач понудио оргиналне тонере  и да ће током 

читавог периода трајања уговора испоручивати оргиналне тонере.  

Као доказе испуњености ових услова потребно је доставити: 

 фотокопија важећих сертификата за стандарде ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001,  

ИСО 20000-1, ИСО 27001 за продају, имплементацију и одржавање информационих и 

електроенергетских система 

 потписана и печатирана потврда произвођача или генералног дистрибутера (уколико 

произвођач нема своју канцеларију у Републици Србији) за понуђене тонере. 

 

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), продужио рок за подношење понуда. Нови рок за 

подношење понуда је 26.10.2015. године до 10,00 часова.  

 

 

 


