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Датум: 14.08.2018. године
Место: Нови Сад
Број: 8-49/18-И-1
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за спровођење поступка јавне набавке број 8-49/18
наручиоца Јавно комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад“ врши
ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
у јавној набавци мале вредности
број јавне набавке: 8-49/18, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних
набавки, интернет страници Наручиоца дана 09.08.2018. године.
У конкурсној документацији за јавну набавку услуга - Разврставање, преглед и испитивање опреме
под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања, број ј.н. 8-49/18, по позиву
за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца дана
09.08.2018. године, мења се следеће набројано:
1. У поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, пасус додатни услове за учешће
у предметном поступку јавне набавке:
 тачка 2.- да располаже довољним пословним капацитетом,
i. Мења се део текста у другој подтачци, тако да се после речи „СРПС ИСО/ИЕЦ
17025“ додају речи „или СРПС ИСО/ИЕЦ 17020“;
2. Мења се на 1, те 2 и 3 страни предметне конкурсне документације део текста тако што се
брише:„Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском“, те после измене
наслов на 1 страни, те на 2 и 3 страни, гласи: „Разврставање, преглед и испитивање опреме
под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века трајања“;
3. Мења се у поглављу VII Модел уговора:
 наслов модела уговора тако што се брише:“ Разврставање, преглед и испитивање
опреме под притиском“, те после измене гласи:“ Разврставање, преглед и
испитивање опреме под притиском и испитивање котлова у циљу утврђивања века
трајања“;
 брише се став 1) члана 1. те после измене гласи:
i.
„Предмет овог уговора је пружање услуга разврставања, прегледа и
испитивања опреме под притиском и испитивање котлова у циљу
утврђивања века трајања (у даљем тексту: услуге), у свему према понуди
Добављача од __________ године и Техничким карактеристикама из
конкурсне документације број 8-49/18, који чине саставни део овог Уговора.
4. Мења се у поглављу V Обрасци део текста:
 мења се Образац бр. 7, те после измене у целости гласи:
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача (члана групе
понуђача), дајем следећу
ИЗЈАВУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛAНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
_____________________________________________ (навести назив и седиште) у поступку јавне
набавке мале вредности - јавна набавка број 8-49/18, испуњава све услове из чл. 75. став 1. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)
да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)
да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3)
да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).
4)
да понуђач располаже траженим капацитетима:
1.- да располаже довољним кадровским капацитетом, и то да:

o Има запослено/ ангажовано најмање једно овлашћено лице одговорно за
потписивање исправа о усаглашености из Регистра именованих тела за
оцењивање усаглашености (ИТОУ)

2. – да располаже довољним пословним капацитетом:

O да је у претходне три године до дана за подношење понуда извршио прегледе и
испитивање опреме под притиском у складу са Правилником о прегледима
опреме под притиском током века употребе (Сл. Гл. 87/11 и 75/13) - минимално
50 јединица
O акредитација сагласно СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 или СРПС ИСО/ИЕЦ 17020 за
следеће методе:
 Испитивање методом пенетраната,
 Ултразвучно мерење дебљине металних материјала

У _______________________ дана ________2018. године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________
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Понуђачи су дужни да своју понуду припреме у складу са овим изменама. Уколико неко од
понуђача достави понуду по првобитној конкурсној документацији, иста се неће узети у
разматрање. Комисија ће ценити само оне понуде које буду у складу са овим изменама конкурсне
документације.
Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У осталом делу конкурсна документација
остаје непромењена.
Комисија за јавну набавку 8-49/18
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