
 

 

Дел.бр. 1787/7 

Датум: 13.06.2016. 

Страна 1 од 2       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности - 

добра  – Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем опреме обликована у две партије 

(партија 1  - Одржавање опреме у кухињама и вешерајима; партија 2 - Одржавање клима и 

расхладних уређаја) за потребе  ПУ ,,11 април'', редни број  ЈН: Д-16-12 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15) 

достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале 

вредности  - добра  – Одржавање опреме у кухињама и вешерајима; партија 2 - Одржавање клима 

и расхладних уређаја) за потребе  ПУ ,,11 април'', редни број  ЈН: Д-16-12 

 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 

 

Страна 7: У делу Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): тачка 14. се 

мења на начин да се бланко меница за озбиљност понуде не попуњава на 2% већ на 5% како је и 

наведено на страни 8 конкурсне документације у делу Средства финансијског обезбеђења - 

средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.  
  

Страна 5:  Уместо: 
1.Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

односно да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 3 радника радно 

ангажованих код Понуђача.  

Докази: 

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или уговор о привеменим и повременим 

пословима или уговор о делу). 

 

2. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, односно да 

је остварио укупан приход у збирном износу са Предшколским установама и то од најмање: 

- минимум 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом-уколико се подноси понуда за обе 

партије  или 

-минимум 1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само 

за  партију 1 или 

-минимум 2.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само 

за партију 2.    

Доказ:  

а. Уколико је понуђач правно лице, доставља Извештај о бонитету Агенције за   

привредне регистре (Образац БОН –ЈН), за три обрачунске године, (2013, 2014. и 

2015. годину). 

      б. Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне 

књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

- биланс успеха за три  године (2013, 2014. и 2015. годину) и  

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну 

за три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.годину). 

 



треба да пише: 

1.Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

односно да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање 3 радника радно 

ангажованих код Понуђача.  

Докази: 

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или уговор о привеменим и повременим 

пословима или уговор о делу). 

 

2. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, односно да 

је остварио укупан приход у збирном износу са Предшколским установама у 2013., 2014. и 2015. 

години и то од најмање: 

- минимум 8.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом-уколико се подноси понуда за обе 

партије  или 

-минимум 5.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само 

за  партију 1 или 

-минимум 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само 

за партију 2.    

Доказ:  

а. Уколико је понуђач правно лице, доставља Извештај о бонитету Агенције за   

привредне регистре (Образац БОН –ЈН), за три обрачунске године, (2013, 2014. и 

2015. годину). 

      б. Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне 

књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

- биланс успеха за три  године (2013, 2014. и 2015. годину) или  

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну 

за три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.годину). 

 

3. Да понуђач има одговарајући технички капацитет, и то: 

- да располаже са најмање једним (1) транспортним возилом за пружање услуга која су 

предмет набавке за коју се понуда подноси  

- Докази: 

- - фотокопије важеће саобраћајне дозволе са читачем за свако возило наведено у обрасцу и 

одштампану слику регистрационе налепнице из које се види регистарски број возила и 

датум истека важења регистрације, с тим да уколико понуђач није у саобраћајној дозволи 

наведен као власник возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и правни 

основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу или уговора 

о лизингу и др.) 

 

4. Да понуђач има одговарајући пословни капацитет, и то:  

-  да поседује документоване референце (копије уговора) да је у последњој години, која 

претходи објављивању позива за подношење понуда, извршио услуге, које су предмет ове 

јавне набавке, поправки и одржавања термичких уређаја, перуће опреме и расхладних 

уређаја, а за које понуђач доставља понуду са најмање три предшколске установе истог 

типа.      

Докази: 

- копије уговора са одговарајућим предшколским установама. 

 

                                                                                                                                                            

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


