
 
 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ПУ „Милка 
Диманић“ ул. 12. бригаде бр. 34, Власотинце врши 
 
 
 

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку бр 5/2017 –Унапређење енергетске ефикасности 

вртића „Дечја радост“ 
 
 
тако што је у делу додатни услови које понуђач мора да испуни и начин 
доказивања на страни бр 9/53 под тачком 6. уочена техничка грешка где 
уместо миксер ручни 2 комада треба да стоји миксер ручни 1 комад, те се 
из тог разлога страна бр 9/53 замењује новом страном исте нумерације која 
је дата у прилогу и чини саставни део конкурсне документације. 
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Доказ   

Копије личних лиценци (400 или 401 или 410 или 411 или 700 или 800) издатих 
од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце. Фотокопије 
потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и 
његовим потписом и доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о 
радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – 
фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, односно за 
носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - фотокопија уговора о 
обављању привремених и повремених послова чији је предмет ова јавна набавка) 
уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за 
извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у 
периоду извршења уговора за предметну јавну набавку (Образац из конкурсне 
документације). Ако у уговору није наведена ова јавна набавка, приложити и Анекс 
уговора којим ће се Наручилац и одговорни извођач радова обавезати да ће 
наведено лице бити на располагању за време реализације конкретне јавне 
набавке. 

5. Услов 
Да има ангажовано најмање једно физичко или правно лице задужено за 
обављање послова безбедности и здравља на раду у складу са Законом о 
безбедности и здравља на раду 

Доказ   
За физичко лице: доказ о радном односу код понуђача са уверењем да је 
положио стручни испит                                                                                                                             
За правно лице: уговор о вршењу послова безбедности на раду 

6.Услов 

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да 
поседује/користи следећу техничку опрему:                                                                                    
- Скела  ____________________________________________________ 800м2,  
- Миксер Ручни ____________________________________________ 1 комад,                                        
- Доставно возило __________________________________________ 1 комад. 

Доказ   

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:                                                    
а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или 
аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена 
тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa 
печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године;                                                              
б) за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;                                        
в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу 
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2017. године на 
којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о 
лизингу.                                                                                                                              
За моторна возила  и радне машине- моторна возила, доставити полисе обавезног 
осигурања возила и фотокопије (очитаних) саобраћајних дозвола важећих на дан 
отварања понуда у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и 
Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила.                                                                                                                           
Уз наведено се прилаже Изјава (образац у конкурсној документацији) да понуђач 
поседује тражену опрему у исправном стању за свe време трајања уговора. 

7.Услов 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност 
понуде у оригиналу и попуњено менично овлашћење које се налази у 
саставу конкурсне документације. 

 
                                                                                                        


