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ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку радова бр. ЈН 16/2018
„Радови на инвестиционом одржавању тоалета, свлачионица и сервисном делу“

КОМИСИЈА
за спровођење ЈН 16/2018 од 27.11.2018. Године и Решењем о образовању комисије бр. 750-1 од
27.11.2018. године.

(заведено код Наручиоца број 750-10 од 30.11.2018. године)
новембар 2018. године
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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15
и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
за јавну набавку радова бр. ЈН 16/2018
„Радови на инвестиционом одржавању тоалета, свлачионица и сервисном делу“
1.
Наручилац у складу са објављеним Појашњењем 1 од 30.11.2018.врши измену Конкурсне
документације у делу обавезна садржина понуде (веза – обавеза претходног обиласка објекта) и делу
пословног капацитета, тако да место извођења радова обавезна садржина понуде и пословни
капацитет је сада, као испод наведен.

2.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.
3.3. Место извођења радова и претходни обилазак објекта (стр. 9/61)
Место извођења радова је објекат Наручиоца.
Пре достављања понуде пожељно је да потенцијални понуђачи изврше увид у локацију за коју је
неопходно вршити радове који су предмет јавне набавке.
Наручилац ће пре истека рока за подношење понуда, односно 3 (три) дана пре истека крајњег рока за
достављање понуда у 10:00 часова обезбедити обилазак локације објекта. Увид ће бити истовремен
за све и неће се омогућавати индивидуални увид ван заказаног термина.
Понуђачи треба да најаве обилазак локације на mail javnenabavke@scolimp.rs радним данима
(понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова.
Обавезна садржина понуде (стр 16/61)
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.и
76.Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној
документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на
начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
1) Образац понуде
2) Структура цене
3) Изјава о независној понуди
4) Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
5) Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са
чл.88 Закона
6) Овлашћење из тачке 6.2 Конкурсне документације
7) средства финансијског обезбеђења
8) обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач
подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача
9) потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
10) докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и Одељком 4.
конкурсне документације
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Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према
наведеном редоследу.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за
подношење понуда и конкурсне документације.
Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда
утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке
(Стр. 13/61)
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Услов:
- да понуђач има сертификован систем управљања квалитетом и то:
1. Систем менаџмента квалитетом – ISO 9001
2. Систем менаџмента заштите животне средине - ISO 14001
3. Систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду–
OHSAS 18001
4. Систем менаџмента енергијом- ISO 50001

5.

Доказ:
- копије важећих сертификата
НАПОМЕНА: уколико су сертификати на страном језику, обавезно доставити
превод на српски језик оверен од стране овлашћеног преводиоца
Услов:
- да је у току ове календарске године (2018) до дана објављивања позива
извео радове који су предмет јавне набавке у износу од минимално
10.000.000,00 динара (без ПДВ-а)
Доказ:
- потврде наручиоца
- копија уговора, окончане ситуације/рачуна

ПИБ:100006656

Јавно предузеће Спортски центра „Олимп - Звездара“
Матични број:07019564
шифра делатности : 9311

Рачун : 160-259925-84, Банка Интесe
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