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Предмет: Измена конкурсне документације број 300-404-01-00009/2014-G 1007/4
која је објављена на порталу јавних набавки дана 14.02.2014. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012), вршимо измену конкурсне документације за јавну набавку услуга израде
пројектно-техничке документације и техничке контроле главног пројекта, у вези
адаптације, реконструкцијe, санацијe или инвестиционог одржавања пословног простора
Пореске управе, РО Београд са припадајућом филијалама и експозитурама, редни број ЈН
07/2014, на следећи начин:
1.У конкурсној документацији на страни 9/34 у одељку IV 2. Упутство како се доказује
испуњеност услова
Брише се текст: “Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, зато што не
садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно доступни.Уколико је
доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.“
Нови текст гласи: “Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1)
до 4) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012). Наручилац неће одбити
као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказе из члана 75. став 1. тачка од 1) до
4) Закона о јавним набавкама, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.“
У осталом делу текст остаје непромењен. Ова измена конкурсне документације биће
објављена на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца www.purs.gov.rs/aktuelnosti
за Комисију
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