
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, 

бр.124/12) објављујемо: 

И з м е н у : 

      Грешком Наручиоца у конкурсној документацији за јавну набавку радова у отвореном 

поступку-грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и 

прикључака, редни бр. 18/15 (шифра јавне набавке ЈНОП-Т-18/15), дефинисано је да 

понуђачи морају да испуне следеће пословне капацитете: 

-за Партију 1 – минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а и  

-за Партију 2 – минимум 3.000.000,00 динара без ПДВ-а 

- да располаже неопходним 

пословним капацитетом: 

За Партију 1: да је у претходних 5 

година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. 

године) понуђач извршио радове 

примерене предметним радовима, у 

вредности од минимум 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а (тражи се вредност 

изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

За Партију 2: да је у претходних 5 

година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. 

године) понуђач извршио радове 

примерене предметним радовима, у 

вредности од минимум 3.000.000,00 

динара без ПДВ-а (тражи се вредност 

изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

-  Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених 

радова - стручне референце (образац бр. 12.)  

и 

-  Попуњен, потписан и оверен образац  потврде о 

референтним набавкама, које  морају бити попуњене, 

потписане и оверене печатом референтних наручилаца – 

извођача радова (образац бр. 13.) 

Напомена: 

� У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико 

више чланова групе заједно испуњавају тражени услов за 

доказивање пословног капацитета (референце), овај 

доказ доставити за те чланове групе. 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ не треба доставити за подизвођача. 



          

 

 

 

 

 

Овом приликом Наручилац врши исправку Конкурсне документације за јавну набавку 

радова у отвореном поступку-грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи 

мрежа и прикључака, редни бр. 18/15 (шифра јавне набавке ЈНОП-Т-18/15) у делу који се 

односи на неопходни пословни капацитет за Партију 1 и Партију 2: 

- за Партију 1: да је у претходних 5 година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. године) 

понуђач извршио радове примерене предметним радовима, у вредности од минимум 

3.000.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

- за Партију 2: да је у претходних 5 година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. године) 

понуђач извршио радове примерене предметним радовима, у вредности од минимум 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

- да располаже неопходним 

пословним капацитетом: 

За Партију 1: да је у претходних 5 

година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. 

године) понуђач извршио радове 

примерене предметним радовима, у 

вредности од минимум 3.000.000,00 

динара без ПДВ-а (тражи се вредност 

изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

За Партију 2: да је у претходних 5 

година  (од 01.06. 2010. до 01.06.2015. 

године) понуђач извршио радове 

примерене предметним радовима, у 

вредности од минимум 10.000.000,00 

динара без ПДВ-а (тражи се вредност 

изведених предметних радова, а не 

вредност закљученог уговора) 

-  Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених 

радова - стручне референце (образац бр. 12.)  

и 

-  Попуњен, потписан и оверен образац  потврде о 

референтним набавкама, које  морају бити попуњене, 

потписане и оверене печатом референтних наручилаца – 

извођача радова (образац бр. 13.) 

Напомена: 

� У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико 

више чланова групе заједно испуњавају тражени услов за 

доказивање пословног капацитета (референце), овај 

доказ доставити за те чланове групе. 

� У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

овај доказ не треба доставити за подизвођача. 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 С обзиром да Наручилац није изменио и допунио документацију осам дана пре 

истека рока за достављање понуда, Наручилац није дужан да на основу члана 63. тачка 5. 

Закона о јавним набавкама, продужи рок за достављање понуда.  

            Рок за подношење понуда остаје исти, односно 06.07.2015. године до 11:00 часова. 

Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, 

односно 06.07.2015. у 11:30 часова. 

 

 

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП“Топловод“Обреновац. 

 

                                                                                     Службеник за јавне набавке: 

                                                                                            Александар Мићић 

 


