ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-4658
Датум: 07.11.2017.год.

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку услуга – Сервис рачунарске опреме, ЈНМВ
53/17.

Врши се измена конкурсне документације у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку за
партије 1 и 2, па сада гласе::
Потребно је да понуђач поседује-користи најмање једно возило за обављање послова који су у непосредној
вези са предметном јавне набавке. Као доказ понуђач ће доставити копију саобраћајне дозволе или уговор
о закупу или уговор о лизингу.
Потребно је да понуђач има у радном односу минимум 3(три) запослена лица, (на неодређено или одређено
време), која су ангажована на пословима у непосредној вези са предметом јавне набавке, уз услов да
минимум два запослена поседују сертификат за сервисирање DELL опреме.
Као доказ понуђач ће доставити копије уговора о раду и копије одговарајућих М образаца, као и копије
сертификата произвођача понуђених добара за сервисирање сервера.
Измењен образац „Додатни услови“ се налази у прилогу.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
бр.
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Није предвиђен додатни услов.

2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Није предвиђен додатни услов.

3.

4.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Важи за партију 1 и партију 2:
-да поседује-користи најмање једно возило за
обављање послова који су у непосредној вези
са предметном јавне набавке
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Важи за партију 1 и партију 2:
-да има у радном односу минимум 3(три)
запослена лица, (на неодређено или одређено
време), која су ангажована на пословима у
непосредној вези са предметом јавне
набавке, уз услов:
-да минимум два запослена поседују
сертификат за сервисирање DELL опреме

Доказ: копија саобраћајне дозволе или уговора о
закупу или уговора о лизингу

Доказ: копије уговора о раду и копије
одговарајућих М образаца

Доказ: копије сертификата произвођача
понуђених добара за сервисирање за два
запослена лица за сервере
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