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ПРЕДМЕТ: ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

         На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број:
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара
- ОП, ЗА ПАРТИЈУ  1.7 у делу како следи

 

У Додатним условима у тачки 6.
„ не мора бити „ и истa се замењуј
документацији: 

 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦИ.   

 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
страну преузму и поступе по наводима из исте. 

 

 

 

 

        

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
конкурсне документације број: 01-615-3/19, објављену дана  20.06.2019. год.
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара

у делу како следи: 

тачки 6. у подтачки 1. иза речи „ године, „ 
се замењујe новом страном на начин како следи

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 
по наводима из исте.  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је сачинио измену 
год. на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, за јавну набавку добара БРОЈ: 01/2019 

иза речи „ године, „  додају се речи   
на начин како следи у конкурсној 

НАПОМЕНА: ОВУ  ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАРУЧИЛАЦ  
ОБЈАВЉУЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И НА ЊЕГОВОЈ  ИНТЕРНЕТ 

Понуђачи, који су већ преузели конкурсну документацију дужни су да ову , измењену 



 

Додатни услови 
6. Понуђач располаженеопходним 

финансијским и пословним 
капацитетом ако докаже да је у току 
претходнe три пословне годинe          
(2 014. 2015. и 2016. ): 
1.пословао без губитакаи 
2. да је извршио испоруку 
предметних добара у 2015, 2016. и 
2017. год. у износу од 1.183.000,00 
динара. 
3. да је   у периоду од  01.01.2017.  па 
до  дана издавања потврде, био 
ликвида односно да није био 
неликвидан. 

1. Извод из билансa стања, за све три 
године, не мора бити оверен од стране 
Агенције за привредне регистре; 
2. Референтна листа наручиоца 
односно  купаца, да је извршио 
испоруку предметних добара у једној 
од наведене три године 2015, 2016. и 
2017. год. у износу од 1.183.000,00 
динара. 
3.Потврда да није био у блокади дуже 
од седам дана, коју издаје Народна 
банка Србије. 
(тач.5. Одлуке о начину праћења 
ликвидности привредних  субјеката). 
Напомена: У случају да је понуђач 
физичко лице, као доказо испуњености 
услова,из ове тачке,   доставља 
оверену и потписану Изјаву, дату под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, којом изјављује да 
располаже траженим капацитетима, 
на начин наведен у овој тачки, (тачка 
1.- додатнох услова)   неопходним за 
извршење уговорених обавеза по 
предметној јавној набавци.  
У случају да  понуду подноси група 
понуђача, или понуђач са подизвођачем 
испуњеност ,услове под тачком 1. и 3. 
доказују самостално а услоав под 
тачком  2. заједно. 
 

7. Да Понуђач располаже неопходним 
техничким  капацитетом, односно 
да докаже: 
- да има у власништву или у закупу 
минимум једно  теретно возила са 
термоизолационом комором. 

-фотокопију очитане важеће 
саобраћајне дозволе и одговарајући  
доказ  из кога се може видети да  се 
ради о возилу са термоизолационом  
комором. 

- фотокопију закљученог уговора о 
закупу предметног возила , за 2018. 
год. са власником истог и фотокопија 
саобраћајне дозволе за возило које 
гласи на име власника-закуподавца. 

Напомена: У случају подношења 
заједничке понуде услов о техничком  



 

 

 

 


