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ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

за  ЈН 52/15- набавка и уградња лифта са пратећим грађевинско занатским 

радовима у организационом делу Селтерс у Младеновцу. 

 

 

           На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије 

број 124/12) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне 

документације у oтвореном поступку јавне набавке радова – ЈН 52/15. 

 

 

У измењеној конкурсној документацији Наручилац је на страни 21/41 у одељку 5. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

додао тачку 6.4) где захтева да понуђачи поседују стандарде и то:  ISO 9001, ISO 

14001 i OHSAS 18001, које као доказ прилажу фотокопије сертификата тражених 

стандарда. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Приликом сачињавања конкурсне документације Наручилац је грешком 

изоставио да од понуђача захтева и стандарде ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, 

које овом приликом додаје у конкурсну документацију. 

 

 Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН. 

 

У прилогу акта достављамо измењену страницу број 21/41. 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 52/15 

 
 
 



 
  

2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције 

за приватизацију да се налази у поступку 

приватизације  
 

доказе доставити за сваког учесника из групе  

 

ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 

отварања понуда  

 

 

 

 

5.  

- да има на располагању 

захтеване кадрове са 

одговарајућим лиценцама за 

радове који су предмет набавке 

тражене лиценце: 400 или 401 

или 410 или 411; 450 и 434 

Копија важеће захтеване лиценце Инжењерске коморе 

Србије 

Доказ за расположивост кадра са траженом лиценцом 

може бити: 

-уговор о раду, делу,уговор о привременим и повременим 

пословима, изјава о расположивости и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.  

 

 

 

да располаже неопходним 

финансијским капацитетом:  

6.1) да понуђач у пословној 

2012, 2013. и 2014. години није 

исказао губитак у пословању  

 

6.2) да у последњих шест 

месеци  2015.године који 

претходе месецу када је позив 

објављен (фебруар - јул 2015.), 

није био у блокади 

 

 

6.3)да је понуђач остварио 

пословни приход од најмање:  

15.000.000,00 динара 

без ПДВ-а збирно за претходне 

три године(2012;2013;2014) 

 

 

 

6.4) да понуђач поседује 

стандарде: 

ISO 9001 

ISО 14001 

ОHSAS 18001 

 

 

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције 

за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и 

података о бонитету правних лица и предузетника, који 

садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за 

оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину, као и 

податке о данима неликвидности за тражених 6 месеци. 

(фебруар - јул 2015.) 

- Напомена:  

Уколико Извештај о бонитету садржи и податке о блокади 

за наведених 6 месеци, није потребно прилагати посебан 

доказ о блокади.У супротном доставити потврду НБС да 

понуђач у тражених 6 месеци није био у блокади. 

тачке 3-пословни приход  група понуђача испуњава 

заједно ,те је потребно доставити тражене доказе за 

чланове групе који испуњавају тражени услов.Носилац 

групе мора имати најмење 60 процената тачком 3. 

захтеваних пословних прихода.  

     У случају да понуду подноси група понуђача, услов из 

тачке 1.и 2. да није било губитака и да није био у блокади 

доставити за све чланове групе. 

ачем, 

овај доказ не треба доставити за подизвођача. 

 

Доказ: достављање фотокопија важећих сертификата 

стандарда ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. 

 

 

 

 

7. 

Референце понуђача  

 

 

 

 

Списак референтних набавки  за произвођача понуђеног 

добра са доказима да су исте реализоване (потврде 

наручиоца или окончане ситуације (рачуни) о извршеним 

набавкама). 

Минимум један реализован уговор који по 

карактеристикама одговара предмету јавне набавке. 

НАПОМЕНА: Референце се односе на произвођача понуђеног добра, а не понуђача. 


