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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 4/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова- Радови 

на инвестиционом одржавању и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту 

„Света Петка“ у оквиру Предшкoлске установе „Савски венац“,  ЈН бр. 4/2018 

 

  

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр. 124/12 и 14/2015), а у вези јавне набавке радова- Радови на инвестиционом одржавању 

и замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске 

установе „Савски венац“,  ЈН бр. 4/2018, обавештавамо вас о измени  и допуни конкурсне 

документације за предметну јавну набавку.  

 

Измене се односе на старне бр. 2, 6, 10, 11, 18 и 79 (Образац бр. 8) 

 

Наручилац је након постављеног питања потенцијалног понуђача уочио техничке грешке у 

Конкурсној документацији, које мења,  и врши и измене у складу са примедбама и 

сугестијама.  

 
Начињена је техничка грешка приликом навођења доказа за камион укупне масе носивости 

минимум 26 т са утоварном руком на страни број 11 и наведено је да:  

- да понуђач поседује у власништву минимум 1 (један) камион укупне масе носивости минимум 26 

т са утоварном руком, чиме је грешком наведено да возило мора бити у власништву. 

 

У условима на стани број 6 за транспортна средстава је побројано која су средства потребна за 

наведену набавку, као и на стани број на страни број 79 (Образац број 8) ИЗЈАВА О 

ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ и из њих се види да је за сва транспортна средства 

и опрему, из техничког капацитета, тражено да их понуђач може имати у власништву или са 

њима располагати на неки други начин, чиме је наручилац омогућио да не буду дискриминисани 

потенцијални понуђачи за наведену набавку.  

Уочена је и техничка грешка нa страни број 11. и у Напомени у којој стоји: Уколико понуђач није 

власник захтеване опреме, потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да 

исте има на располагању (нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) за период трајања уговора. 

 

У Напомени ће да стоји :Уколико понуђач није власник захтеваних транспортих средстава 

(возила), потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да исте има на 

располагању (нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) за период трајања уговора. 

 

Након измене грешке на страни број 11 везано за власништво камиона укупне масе 

носивости минимум 26 т са утоварном руком, усвојена је примедба и сугестија па се 

носивост камиона мења и то тако што: 

 Услов да  

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости минимум 

26 т са утоварном руком, биће промењен у услов:  

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости 

минимум 18 т са утоварном руком  

Услов ће бити измењен, свуда где се спомиње, на странама: 6 (у делу Услова), 11 (у делу 

Доказа) и 79 (у Образцу бр. 8 ) Конкурсне документације.  

 

 

 



 

Усваја се и примедба и сугестија за носивост специјално возило за одвоз шута па: 

Услов да  

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за 

одвоз шута укупне масе носивости мин. 18т, биће промењен у услов:  

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило 

за одвоз шута укупне масе носивости минимум 12т.  

Услов ће бити измењен свуда где се спомиње на странама: 6 (у делу Услова), 11 (у делу Доказа) и 

79 (у Образцу бр. 8 ) Конкурсне документације. 

Грешка је уочена и у у делу Техничког капацитет у Конкурсној документацији и то на стани 

број 6 на стани број и 79 (Образац број 8) ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ 

КАПАЦИТЕТУ у делу 2. Опрема, код побројавања и на једној и на другој страни изостављено 

је  потребне 3 мобилне WC кабине, чији се доказ постојања тражи на страни број 12 Конкурсне 

документације и то: 

 За опрему:  

да понуђач поседује - располаже минимум 3 мобилних WC кабина  

Доказ:  

Фотокопија пописне листе за 2017. годину у којима ће захтевана добра бити видно 

обележена или други доказ о праву располагања (уговор о закупу и сл.) 

Па ће у условима за Технички капацитет стајати и на страни 6 и у (Образац број 8) ИЗЈАВА О 

ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ на страни 79 за опрему 

2. Опрема 

 

          - понуђач треба да поседује - располаже минимум 3 мобилних WC кабина 

-  понуђач треба да поседује - располаже са минимум 3 (три) контејнера за шут запремине 5м³ 

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 500м монтажно-демонтажне ограде са 

стопама за обезбеђење и ограђивање градилишта 

- да понуђач поседује – располаже са минимум 2000м² рамовске или цевасте 

грађевинске скеле  

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) контејнер за раднике 

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) комад 

Мешалица за малтер и бетон од 150-500,  

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једаном) комад 

Машина за разбијање бетона 

 

 

*Како се мења број Образца бр. 8 у Образац бр. 8а, мењају се и стране 

Конкурсне документације: 2, 10 и 18 у којима се поменути образац 

наводи и сада свуда гласи Образац бр. 8а. Па те стране постају: 

Страна број 2а, 10а и 18а 

 

Стане 2, 6, 10, 11, 18 и 79 постаће 2-а, 6-а, 10-а, 11-а, 18-а и 79-а (Образац бр. 8 добија 

слово а и постаје Образац бр. 8а) 

Након извршене измене Конкурсне документације не врши се продужавање рока важења 

понуде, рок остаје до дана 26.12.2018. године, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама, који гласи ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 

осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи 

рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

                                                                               За Комисију за јавне набавке 

                                                                                               Емилија Пелевић, члан,с.р. 

 

 



 
             На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова (''Сл. гласник РС'' бр.86/2015), Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 

3300/1 од 05.12.2018. године и Одлуке бр. 3300 од 05.12.2018. године о покретању поступка 

јавне набавке број 4/2018 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

  

У отвореном поступку за јавну набавку радова- Радови на инвестиционом одржавању и 

замени фасадне и унутрашње столарије на објекту „Света Петка“ у оквиру Предшкoлске 

установе „Савски венац“,  ЈН бр. 4/2018.  

Конкурсна документација садржи:  

Редни број                        Назив поглавља/обрасца  

1.  Општи подаци о јавној набавци  

2.  Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова  

3.  Упутство понуђачима како да сачине понуду са обрасцима  

4.  Образац понуде-Образац бр. 1  

5.  Образац структуре ценe са упутством како да се попуниОбразац бр. 2  

6.  Листови шеме столарије 

6.  Изјава о независној понуди-Образац бр. 3  

7.  Изјава понуђача из чл. 75. ст. 2. Закона о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа-Образац бр. 4  

8.  Образац трошкова припреме понуде-Образац бр. 5  

10.  Изјава понуђача да ће доставити средства финансијског обезбеђења из 

модела уговора, уколико његова понуда буде изабрана-Образац  бр. 6 

11.  Спецификација извршених радова-Образац бр. 7 

12.  Потврда наручиоца о извршеним радовима-Образац бр. 7а  

13.  Изјава о довољном техничком капацитету-Oбразац. бр. 8а 

14.  Изјава о довољном кадровском капацитету-Образац бр. 9 

15.  Модел уговора-Образац  бр. 10 

16.  Потврда о обиласку локације-Образац бр. 11 

   

  

 Укупан број страница конкурсне документације...............93 
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-  ISO 22301 - систем управљања организацијом 

-  ISO 27001 - систем управљања безбедношћу информација 

-  ISO 37001 - систем управљања против корупције 

-  ISO 50001 - систем менаџмента енергијом 

 

 

* Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, сертификате мора поседовати и подизвођач.   

*Уколико наступа група понуђача, свако од чланова групе понуђача је у обавези да поседује 

тражене сертификате.  

Сертификати се достављају у фотокопији.  

-да је понуђач у периоду од предходих четири године које предходе објављивању позива за 

подношење понуда, (2014, 2015., 2016. и 2017.)  извео радове, који су предмет ове јавне 

набавке, у укупном износу од 29.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, од чега је 

потребно да су предметни радови изведени за Наручиоца из члана 2 ЗЈН, на објектима 

предшколских и сродних установа и сл. у минималном износу од 15.000.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ-а и да има три уговора у минималном износу по 3.500.000,00 Динара без 

ПДВ-а. 

2.3  Да располаже довољним техничким капацитетом у предметној јавној набавци          

Неопходно је да понуђач располаже следећим техничким капацитетом и то:   

1. Транспортна средства: 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (једно) доставно регистровано возило 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (једно) теретно регистровано возило- 

камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона. 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости 

минимум 18 т са утоварном руком 

-  понуђач треба да поседује - располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за 

пражњење WC кабина, капацитета минимум 2,5 м³  

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за одвоз 

шута укупне масе носивости мин. 12т 

 

2. Опрема 

- понуђач треба да поседује - располаже минимум 3 мобилних WC кабина 

-  понуђач треба да поседује - располаже са минимум 3 (три) контејнера за шут запремине 5м³ 

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 500м монтажно-демонтажне ограде са 

стопама за обезбеђење и ограђивање градилишта 

- да понуђач поседује – располаже са минимум 2000м² рамовске или цевасте 

грађевинске скеле  

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) контејнер за раднике 

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) комад 

Мешалица за малтер и бетон од 150-500,  

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једаном) комад 

Машина за разбијање бетона 

 

2.4  Кадровски капацитет   

Неопходно је да понуђач има пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, запослена код понуђача или ангажована уговором у складу са Законом о 
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-Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 

Крагујевцу за предходне три године (2015., 2016. и 2017.), које предходе објављивању позива 

за подношење понуда   

Уколико је у било ком дану у 2015., 2016. и 2017. години Понуђач био неликвидан, понуда се 

одбија као неприхватљива.  

*Овај услов мора да испуњава понуђач када наступа самостално или када понуду подноси са 

подизвођачем, а понуђачи који подносе заједничку понуду овај услов испуњавају заједно.  

Привредни субјекат који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 

систему простог књиговодства доставља: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву 

за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од 

стране надлежног пореског органа, на чијој територији је регистровано обављање 

делатности, за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).   

Привредни субјект, који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 

(паушалац) доставља: потврду пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословномтекућем рачуну за претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.).  

 

2.2.Услов: Пословни капацитет  Докази:    

-Фотокопија тражених сертификата.   

-Образац бр.7-Спецификација изведених радова-оригинал  

-Образац бр.7а-Потврда наручиоца-инвеститора-оригинал  

-Фотокопије уговора, уз  које се морају приложити фотокопије записника о  примопредаји 

радова са податцима о квалитативном и квантитативном пријему и радова по наведеним 

уговорима и  релевантне стране окончаних ситуација (стране на којима се види врста – 

структура изведених радова, као и стране са овером од надзорног органа и наручиоца).   

 

2.3.Услов: Технички капацитет Докази:  

- Образац бр.8а-  Изјава о довољном техничком капацитету  

 За возила:  

-  да понуђач поседује-располаже минимум 1 (једно) доставно регистровано возило 

Доказ: 

- Фотокопија важеће саобраћалне дозволе  

- Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  

          - Фотокопија важеће полисе осигурања 

 

- да понуђач поседује-располаже минимум 1 (једно) теретно регистровано 

возило- камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона.  

Доказ:  

- Фотокопија важеће саобраћалне дозволе  

- Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  

- Фотокопија важеће полисе осигурања  
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- Фотокопија важећег решења или привременог решења за јавни превоз терета у 

домаћем друмском саобраћају са прегледом возног парка коју издаје Министарсво 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

- да понуђач поседује - располаже минимум 1 (један) камион укупне масе 

носивости минимум 18 т са утоварном руком  

Доказ: 

- Фотокопија важеће саобраћалне дозволе  

- Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  

- Фотокопија важеће полисе осигурања  

- Фотокопија важећег решење за давање сагласности за кретање, заустављање и 

паркирање теретног возила мимо утврђеног режима саобраћаја које издаје 

Секретаријат за саобраћај града Београда  

- Фотокопија важећег привременог решења за јавни превоз терета у домаћем 

друмском саобраћају са прегледом возног парка коју издаје Министарсво 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  

- да понуђач поседује - располаже, минимум 1 (једно) специјално возило за 

пражњење WC кабина, капацитета минимум 2,5 м³  

Доказ: 

- Фотокопија важеће саобраћалне дозволе  

- Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  

- Фотокопија важеће полисе осигурања  

- Фотокопија важећег решење за давање сагласности за кретање, заустављање и 

паркирање теретног возила мимо утврђеног режима саобраћаја које издаје 

Секретаријат за саобраћај града Београда  

- Фотокопија уговора о одлагању одпадних материјала закључен са ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“ Београд  

- да понуђач поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за 

одвоз шута укупне масе носивости мин. 12т  

Доказ:  

- Фотокопија важеће саобраћалне дозволе  

- Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе  

- Фотокопија важеће полисе осигурања  

- Фотокопија важећег решење за давање сагласности за кретање, заустављање и 

паркирање теретног возила мимо утврђеног режима саобраћаја које издаје 

Секретаријат за саобраћај града Београда  

- Фотокопија уговора о депоновању шута и других материјала закључен са ЈКП 

“Градска чистоћа“ Београд  

 

Напомена: Уколико понуђач није власник захтеваних транспортих средстава 

(возила), потребно је да поред важеће саобраћајне дозволе достави и доказ да исте 

има на располагању (нпр: уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.) за период 

трајања уговора. 
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одбије да закључи уговор према поднетој и прихваћеној понуди,  

не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.  

3. Образац бр.6- Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења 

наведеног у моделу уговора  

      Напомена:   

*У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и  оверавачлан групе 

понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  

  

4. Образац бр.7- Спецификација изведених радова  

       Напомена:   

 *У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача 

који је носилац посла.  

 

5. Образац бр.7а - Потврда наручиоца радова о изведеним радовима  

       Напомена:   

*Образац попуњава, потписује и оверава наручилац радова коме су извршени радови по 

основу уговора/фактуре наведене у Списку извршених радова.  

  

6. Образац бр.8а- Изјава о довољном техничком капацитету  

      Напомена:   

*У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је 

носилац посла.  

  

7. Образац бр.9-Изјава о довољном кадровском капацитету  

        Напомена:   

*У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе понуђача који је 

носилац посла.  

8. Образац бр.10- Модел уговора  

Све стране модела уговора морају бити попуњене и оверене печатом и парафом одговорног лица 

понуђача, док последња страна мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица 

понуђача, чиме понуђач потврђује да прихвата све елементе модела уговора.  

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код уговорних страна, 

морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача.Модел уговора мора бити 

попуњен, потписан и оверен печатом понуђача,који је споразумом понуђача одређен да у име 

групе понуђача потпише уговор; у случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у 

моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу.  

13.Образац бр. 11-Потврда о обиласку локације  

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:  Понуђач је у обавези да изврши обилазак локације како би био упознат 

са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова. Касније примедбе по том 

основу Наручилац неће уважавати, те стога захтева као обавезан елиминациони услов достављање 

оригиналне потписане и оверене изјаве о обиласку локације.   

Обилазак локације, због специфичности и намене установе, биће омогућен и организован на позив. 

Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду потписану од стране 

Инвеститора коју су обавезни да приложе у понуди.   
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Образац бр. 8а 

  

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

  

  

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  ИЗЈАВЉУЈЕМО да привредни субјект 

_____________________________________________ за учешће у отвореном  поступку јавне набавке 

бр. 4/2018 располаже довољним техничким капацитетом и то:  

  

  

1. Транспортна средства: 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (једно) доставно регистровано возило 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (једно) теретно регистровано возило- 

камион за превоз радника и алата носивости до 3,5 тона. 

-  понуђач треба да поседује-располаже минимум 1 (један) камион укупне масе носивости 

минимум 26 т са утоварном руком 

-  понуђач треба да поседује - располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за 

пражњење WC кабина, капацитета минимум 2,5 м³  

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једно) специјално возило за одвоз 

шута укупне масе носивости мин. 18т 

2. Опрема 

-  понуђач треба да поседује - располаже са минимум 3 (три) контејнера за шут запремине 5м³ 

-  понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1000 м монтажно-демонтажне ограде са 

стопама за обезбеђење и ограђивање градилишта 

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) контејнер за раднике 6 x 2.4 x 

2.4m 

- да понуђач поседује – располаже са минимум 2000м² рамовске или цевасте грађевинске 

скеле. 

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (један) комад 

Мешалица за малтер и бетон од 150-500,  

- понуђач треба да поседује – располаже са минимум 1 (једаном) комад 

Машина за разбијање бетона 

 

Датум:____________                  М.П.                              Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                                         

_______________________ 

 

* У случају подношења заједничке понуде, овај услов заједно испуњавају сви чланови групе 

понуђача.  

** У случају подношења понуде са подизвођачем/има услов везан за довољан технички капацитет 

испуњава сам понуђач.  

*** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава носилац посла 
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