
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Назив органа који 

спроводи поступак: 
Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Отворени поступак – јавна набавка број 97/2020 

Врста предмета: Радови 

Природа и обим радова и 

основна обележја 

радова, место извршења 

радова, ознака из 

класификације 

делатности, односно 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке je извођење радова на адаптацији санитарних 

чворова на централном делу објекта Палата Србија. 

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019- др.закон), због 

техничке грешке начињене приликом израде конкурсне 

документације, врши се измена на страни 10 од 91, у делу 2.3. 

Технички капацитет, у табели „Доказ:“, тако што се брише прва 

алинеја, која се односи на достављање копије техничког листа 

произвођача опреме или копије пописне листе или копије уговора о 

набавци опреме. 

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу и 

биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца. 

Ради правилне припреме понуде потребно је припремити понуду у 

складу са изменом. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 10 од 91 

Управа за заједничке послове републичких органа  

Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2020 
 

   2.3 Технички капацитет 

  Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом: 
 1. Возило мин.носивости до 3,5 тоне - 2 комада 

 Доказ:  

- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне дозволе 

возила или очитана саобраћајне дозволе, а уколико возило није у својини 

понуђача, дужан је да поред копије саобраћајне дозволе или очитана 

саобраћајне дозволе достави и копије уговора који представљају неки од 

наведених правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о 

закупу). 

 

 

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ 

НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу.  
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 
 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно 

уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном 
споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И УПУТСТВО 

КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим 
ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  
  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:  
 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 


