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БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд
Краљице Марије број 73
Број: 01-30/8
Датум: 13. 01. 2017. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ ЈН 16/2016
ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ
Партија 1. – штампање књига (ознака у ОРН 79810000 услуге штампања)
Партија 2. – штампање образаца (ознака у ОРН 79810000 услуге штампања)

Београд, јануара 2017. године
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У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга у отвореном поступку, по партијама, број 16/
2016 годину, број 01-30/530, од 15. 12. 2016.године (у даљем тексту : КД ), врше се следеће измене
и допуне:
1. Измена:
На страни број 4 КД, II - Поглавље, Одељак – 1, тачка 4, прва алинеја, мења се последњи дан за
предају понуде, и то на начин да се брише датум: 16. 01. 2017.године и нови гласи: 20. 01. 2017.
године, и
На страни број 4 КД, II - Поглавље, Одељак – 1, друга алинеја, мења се датум отварања понуда,
и то на начин да се брише датум: 16. 01. 2017. године и нови гласи: 20. 01. 2017. године.
Остали подаци на страни број 4 КД, Одељак – 1, остају непромењени.
2. Измена
На страни број 7 КД, IV – Поглавље, Одељак ., тачка 2) Додатни услови, подтачка 2.2.
Поседовање техничких капацитета, А) за Партију 1, подподтачка 2.2.3, текст: машина за
савијање табака Б2 формата на излазу са пресом за савијање табака БРИШЕ СЕ и нови текст
подподтачке 2.2.3. гласи: машина за савијање табака Б 2 формата на излазу са ИЛИ БЕЗ пресе
за савијање табака.
3. Измена
На страни број 7 КД, IV – Поглавље, Одељак 1, тачка 2) Додатни услови, подтачка 2.1.
Поседовање финансијских капацитета, подподтачка 2.1.1, други ред текста: у последњих 12
(дванаест) дана БРИШЕ СЕ и нови текст гласи: у последњих 12 (дванаест) месеци.
Остали подаци подтачке 2.1. и подподтачке 2.1.1. остају непромењени.
4. Измена
На страни број 8 КД, IV – Поглавље, Одељак 1, тачка 2) Додатни услови, подтачка 2.2.
Поседовање техничких капацитета, Б) за Партију 2, подподтачка 2.2.3, текст: аутоматска
машина за цантраговање листова – колатор БРИШЕ СЕ.
Сагласно овој измени, подподтачке на страни 8, Б) за Партију 2.: 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.2.9. и 2.2.10. МЕЊАЈУ редослед и гласе: 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8. и 2.2.9.
5. Измена
На страни 8 КД, IV – Поглавље, Одељак 1, тачка 2) Додатни услови, подтачка 2.2. Поседовање
техничких капацитета, А) за Партију 1, подподтачка 2.3.11, текст: транспортно средство у
власништву за испоруку књига и скрипти БРИШЕ СЕ и нова гласи: транспортно средство у
власништву, или у поседу кроз уговор о лизингу или уговор о закупу који су закључени
најмање на период до датума истека уговора који ће бити закључен између Наручиоца и
Понуђача о пружању штампарских услуга.
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6. Измена
На страни 8 КД, IV – Поглавље, Одељк 1, тачка 2) Додатни услови, подтачка 2.2. Поседовање
техничких капацитета, Б) за Партију 2., подтачка 2.2.10. (подтачка 2.2.9. у складу са 3.
Изменом), текст: транспортно средство у власништву књига и скрипти БРИШЕ СЕ и нова
гласи: транспортно средство у власништву, или у поседу кроз уговор о лизингу или уговор о
закупу који су закључени најмање на период до датума истека уговора који ће бити закључен
између Наручиоца и Понуђача о пружању штампарских услуга.
7. Измена
На страни 10 КД, IV – Поглавље, Одељак 3, тачка 1. ( испуњеност додатних услова ...),
подтачка 1.2., текст: Доказ о поседовању техничких капацитета доказује документом из којег се
неспорно може утврдити власништво машина наведених у Одељку 1, 2), посебно А) за
ПАРТИЈУ 1. и Б) за ПАРТИЈУ 2. – БРИШЕ СЕ, и нови гласи: Доказ о поседовању техничких
капацитета доказује документом из којег се неспорно може утврдити власништво машина или
посед машина кроз уговор о лизингу или уговор о закупу који су закључени најмање на период
до датума истека уговора који ће бити закључен између Наручиоца и Понуђача о пружању
штампарских услуга.
8. Измена
На страни 13. КД, ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 16/2016 – Б Р И Ш Е С Е, и нова гласи:
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 16/2016
У складу са чланом 77, став 4, ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача __________________________________________________ дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Да као учесник у отвореном поступку јавне набавке услуга број 16/2016, по партијама –
штампарске услуге, испуњавамо услове из члна 75. И 76. ЗЈН, односно услове дефинисане
Конкурсном документацијом за:
1. Партија 1. – штампање књига
2. Партија 2. – штампање образаца
(заокружити број партије на коју се понуда односи)
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2) Ни као Понуђач ни као његов законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, нити осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривичног дела примања или давања
мита и кривичног дела преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач није био у блокади дуже од 10 (десет) узастопних дана у последњих 12 (дванаест)
месеци рачунато од датума објављивања Конкурсне документације;
6) Понуђач није остварио губитак у пословању у последње 2 (две) године;
7) Понуђач има у власништву машине или у поседу машине кроз уговор о лизингу или
уговор о закупу који су закључени најмање на период на који ће бити закључен уговор
између Наручиоца и Понуђача о пружању штампарских услуга наведене у IV – Поглављу,
Одељак 1, 2) Додатни услови, посебно под А) за Партију 1. И посебно под Б) за Партију 2.
8) Понуђач поседује транспортно средство у власништву, или у поседу кроз уговор о лизингу
или уговор о закупу који су закључени најмање на период до датума истека уговора који
ће бити закључен између Наручиоца и Понуђача о пружању штампарских услуга.
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача на интернет страници _________________________
(попуњава регистровани понуђач) и прихвата, да на захтев Наручиоца, достави доказе из тачке 5.
Прихватам обавезу, као Понуђач који није регистрован у Регистар понуђача, да на захтев
Наручиоца, доставим све потребне доказе у оригиналу или оверене копије.
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Прилог:
1. Узорак књиге обима 300 (тристотине) страна;
2. Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
У ______________, дана__________2017. године

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

9) Измена
У VIII Поглављу – Образац понуде за Партију 2, на страни 33. КД, 5) Образац структуре цене ЈН
16/2016 за Партију 2. – штампање образаца формата А-2, А-3, А-4, А-5, Б-2 и формата 100 × 210 мм
и 420 × 145 мм, БРИШЕ СЕ редни број 44, као и текст у следећој колони: Студентски ИНДЕКС
са заштитном холограмском фолијом (која се лепи преко слике и потписа) и подаци из следеће
колоне: 4000 комада.
Напомена: Понуђач доставља попуњен Образац структуре цене ЈН 16/2016 за Партију 2, садржан
у објављеној Конкурсној документација и то на начин да уноси податке од ред. бр. 1
до, закључно, са ред.бр. 43.

КОМИСИЈА
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