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Панчево, 16.07.2018. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку  бр.ЈНМВ 78/18 II Израда пројектно техничке документације за 
радионице и магацин са пратећим просторијама, сачињава 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ ЈНМВ 78/18 II 
 
Измена конкурсне документације врши на следићим деловима конкурсне документације: 
 

- Страна 6 и  у тачки ДОДАТНИМ УСЛОВИМА под тачком 1 мања се „минимум једног инжењера 
електротехнике коју поседује важећу лиценцу 381“ са „минимум једног инжењера за 
Енергетску ефикасност зграда који поседује важећу лиценцу 381“ 
 
 
Страна 19 V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ мања се време доставе и 
отварања понуда 
 
Образложење: 
Након сугестија  коју је Наручилац добио од заинтересованих лица, Комисија за предметну  јавну 
набавку је донела одлуку да измени конкурсну документацију  
 
 
Такође, продужавамо рок за отварање понуда за 25.07.2018. у 10.10 часова 
 
 
У прилогу Вам достављамо и измењене стране Конкурсне  документације 
 
 
               Комисија 
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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ   ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РАДИОНИЦЕ И 

МАГАЦИН  СА ПРАТЕЋИМ ПРОСТОРИЈАМА 
 (назив и ознака из Општег речника набавки: Израда пројеката и нацрта, процена 

трошкова -71242000) 

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈНМВ 78/18 III 
 
 
 
 

Рок за објављивање позива за подношење 
понуда и конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки 
11.07.2018. год. 

Рок за подношење понуде 25.07.2018. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
25.07.2018. год. у 10:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 

Зорана Јовановић, стручно лице, члан и 
 

Љиљана Вуколић, правник,  члан 
 

 
 
 

јул 2018. године: 
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1. 

- минимум једног инжењера електротехнике 
коју поседује важећу лиценцу 350 

- минимум једног инжењера електротехнике 
коју поседује важећу лиценцу 353 

- минимум једног минимум једног инжењера за 
Енергетску ефикасност зграда који поседује 
важећу лиценцу 381 

-  
- минимум једно лице која поседују уверење 

ресорног Министарства рада, Управе за 
безбедност и здравље на раду о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора у фази извођења радова  

- минимум једно лице која поседују уверење 
ресорног Министарства рада, Управе за 
безбедност и здравље на раду о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора у фази пројектовања 
 
Уколико неко до стручних лица истовремено 
поседује више лиценци, сматраће се да 
истовремено  
испуњава услове за више појединачних 
лиценци која се траже у оквиру кадровског 
капацитета.  

 

 
За носица важећих личних лиценци одговорног 
извођача радова, копије тражене личне лиценце са 
потврдом о важењу исте, издате од стране  
Инжењерске коморе Србије. 
 
 
Доказ о положеном стручном испиту за обављање 
послова координатора за израду пројекта у складу 
са Уредбом о безбедности и здрављу на 
привременим или покретним градилиштима („Сл 
гласник РС“, бр.14/2009, 95/2010) и Правилником о 
програму, начину и висини трошковаприпеме и 
полагања стручног испита за обављање послова 
координатора за израдупројекта и стручног испита 
за обављање послова координатора за извођење 
радова („Сл гласник РС“, бр.113/2013, 57/2014, 
111/2015):  
- Уверење о положеном стручном испиту за 
обављање послова координатора за израду 
пројекта; 
- Уверење о положеном стручном испиту за 
обављање послова координатора за извођење 
радова. 

 Б) ДОВОЉАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Р.бр Обавезни услови Начин доказивања 

 
 
1. 

 
 
Да је понуђач извршио осигурање 
професионалне грешке, односно 
професионалне одговорности у 
складу са чланом 129а Закона о 
планирању и изградњи у висини 
предвиђеној чланом 6. Правилника 
о условима осигурања од 
професионалне одговорности 

 

 
 
 
 

 
Полиса осигурања важећа на дан јавног отварања 
понуда  
 

 
 
 

 

 В) ДОВОЉАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Р.бр Обавезни услови Начин доказивања 

 
 
1. 

 
Да понуђач није био у блокади нити један дан 
у последњих  годину дана  од дана 
објављивања Позива на порталу Управе за 
јавне набавке а ако је дата заједничка понуда 
да сваки понуђач из групе понуђача није био 
у блокади нити један дан у последњих годину 
дана од дана објављивања позива. 
 

 
 
Потврда НБС (за претходних  годину дана) о броју 
дана неликвидности издата после дана 
објављивања Позива, коју у случају подношења 
заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из 
групе понуђача. 

 Г) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Р.бр Обавезни услови Начин доказивања 

 
 
1. 

 
Да понуђач има у власништву или на 
раполагању следеће програме: 
 
Microsoft office - минимум 5  
Autocad CAD - минимум 5 
Acrobat adobe - минимум 2 

 
Факуре или рачуни за све пакете програма 
 
Ако се технички капацитет користи на основу 
уговора о закупу, понуђач је у обавези да, поред 
уговора о закупу, достави и фактуре/рачуне доказе 
који гласе на закуподавца 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 
 

Понуда за јавну набавку услуга 
Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама –  

ЈНМВ 78/18 III „НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.07.2018. године 
до 10 часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 25.07.2018. године у  10:15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у канцеларији Службе правних и општих послова.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, 
са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Тражени докази окази из члана 76 ЗЈН 

  
   
1. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање Панчево, Цара 
Душана 7, 26000 Панчево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектно техничке документације за радионице и 
магацин  


