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Деловодни број: 601/2 од 22.07.2020. 
 

ИЗМЕНА бр. 2 
 

Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – репарација етажних купатила и 
мокрих чворова, интерна ознака јавне набавке ЈНМВ-Р-1/2020 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – репарација етажних купатила и 

мокрих чворова наручиоца Дом ученика средњих школа Књажевац деловодни број 585 (изворни 
текст) од 14.07.2020. год. и 590/3 од 17.07.2020. год (измена 1 - пречишћен текст), интерна ознака 
јавне набавке ЈНМВ-Р-1/2020 МЕЊА СЕ на следећи начин: 
 

На страни 8 и 9 конкурсне документације у делу 4. табела ДОДАТНИ УСЛОВИ у делу пословни 
капацитет и Начин на који се доказује испуњеност услова мења се, тако да сада гласи: 
 

Додатни услови Начин на који се доказује исуњеност услова 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:  
- да је у претходне 2 годинe извео грађевинске радове, укупне 
вредности од 9.500.000,00 дин без ПДВ-а, уз обавезан услов да 
један од изведених послова/уговора  има вредност већу од 
4.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 овај услов испуњава понуђач индивидуално или понуђач 
који наступа са подизвођачем (подизвођач не допуњава 
понуђача) или учесници у заједничкој понуди колективно. 

 
- Да поседује сертификате о испуњености стандарда и то: 

1. ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом у 
области која је обухваћена у сектору Ф – 
грађевинарство Уредбе о класификацији 
делатности 

2. ISO 14001 – Систем менаџмента управљања 
заштитом животне средине 

3. ОHSAS 18001 или ИСО 45001 – Систем менаџмента 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на 
раду 

 

- Списак грађевинских радова, са 
подацима о инвеститору, датуму 
завршетка радова, врсти радова и 
вредности изведених радова уз 
потврду (образац бр. 8) издату и 
потписану од стране сваког 
инвеститора са списка. Потврда мора 
садржати следеће елементе:  

- број уговора, 
- период извршења радова, 
- врста радова, 
- вредност изведених радова, 
- податак да је понуђач квалитетно и у 

року извршио предметне радове.  
 
- Сертификат(и) за тражене стандарде у 
области која се односи на Сектор Ф – 
грађевинарство (Уредба о класификацији 
делатности Сл. гласник РС 54/2010) који морају 
бити важећи у моменту давања понуде. 

 
ДОКАЗE ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ 
(оргинал, оверене или неоверене копије – по 

избору) 

 
 
На страни 19. - у делу 6. Образац 1 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и ЧЛ. 76. 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, табела додатни услови се мења у делу 
пословни капацитет, тако да сада гласи: 
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Додатни услови 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 
- да је у претходне 2 годинe извео грађевинске радове, укупне вредности од 9.500.000,00 дин без ПДВ-а, 
уз обавезан услов да један од изведених послова/уговора  има вредност већу од 4.500.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

 овај услов испуњава понуђач индивидуално или понуђач који наступа са подизвођачем 
(подизвођач не допуњава понуђача) или учесници у заједничкој понуди колективно. 

- Да поседује сертификате о испуњености стандарда и то: 
1. ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом у области која је обухваћена у сектору Ф – 

грађевинарство Уредбе о класификацији делатности (Сл. гласник РС 54/2010) 
2. ISO 14001 – Систем менаџмента управљања заштитом животне средине 
3. ОHSAS 18001 или ИСО 45001 – Систем менаџмента управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду 
 
 У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена, осим у деловима који се 
односе на рок за достављање понуда и дан отварања понуда. 
 
 Рок за достављање понуда продужава се за (још) 2 календарских дана и нови рок за 
подношење понуда је сада 29.07.2020. године до 10,00 сати. Отварање понуда ће се обавити 
29.07.2020. године у 12,00 сати. 
 

Образложење 
 
 Након објављивања конкурсне документације наручиоцу је од стране заинтересованог лица 
постављено питање везано за ближе услове односно сугестија да би требало прецизније одредити  
доказ којим се доказује испуњеност услова за учешће у поступку и то везано за поседовање 
имплементираних стандарда у пословању од стране понуђача. Разматрајући захтев одлучено је да је 
потребно прецизније одредити услов и врсту доказа којим се доказује да су тражени стандарди 
имплементирани, те је оваква измена у конкурсној документацији и извршена како је то у табели 
додатни услови у делу пословни капацитет горе наведено. 
 Испуњеност услова везано за стандарде из области безбедности и здравља на раду може се 
испунити сертификатом ОHSAS 18001 или ИСО 45001. 
  

 
Овај документ објавити 22.07.2020.год. на Порталу јавних набавки и на интернет страни Дома 

www.ovo-smo-mi.com 
 

     Дом ученика средњих школа Књажевац 


