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Наручилац: Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика  

Адреса: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10, 

Дел. број: 730 

Датум: 01.06.2020. године 

 
На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје: 
 

ИЗМЕНУ БР. 1 
 

конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 8/2020 - набавка кухињске 

опреме за дом, за Средњу школу “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 
 

 

У делу конкурсне документације у поглављу IV  услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова у табели IV/2 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН са упутством за потребним доказима из члана 77. 

став 2. ЗЈН  на страни бр. 12 који се односи на  тачку број 3.1 - Да понуђач располаже 

НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ мења се оригинални текст који гласи: 
 

3. 

Да понуђач располаже НЕОПХОДНИМ 

ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 
 

1.1. 3.1 Да у моменту подношења понуде 

има: 
 

а) успостављен систем менаџмента 

квалитетом усаглашен са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001:2015; 
 

б) успостављен систем управљања 

заштитом животне средине према 

захтевима стандарда SRPS ISO 

14001:2015 и 
 

в) успостављен систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду 

према захтевима стандарда SRPS OHSAS 

18001:2008, за област трговина и монтажа 

професионалне угоститељске опреме. 
 

 

3.1. Доказује се: 

Копијама захтеваних сертификата (или њима 

одговарајућих) који су важећи у моменту 

подношења понуда издатих од стране 

акредитованих међунарних или домаћих тела за 

сертификацију наведених система стандарда. 

 

 

извршена је следећа измена дела текста , која гласи 
 

3.1 Да у моменту подношења понуде произвођач понуђене опреме има: 
 

а) текст остаје непромењен; 
 

б) текст остаје непромењен; 
 

в) брише се у целости 
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након извршене измене нови опис текста у Табели за додатне услове тачка бр. 3.1 - Да 

понуђач располаже НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ гласи :  
 

3. 

Да понуђач располаже НЕОПХОДНИМ 

ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 
 

1.2. 3.1 Да у моменту подношења понуде 

произвођач понуђене опреме има: 
 

а) успостављен систем менаџмента 

квалитетом усаглашен са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001:2015; 
 

б) успостављен систем управљања 

заштитом животне средине према 

захтевима стандарда SRPS ISO 

14001:2015. 
 
 

 

3.1. Доказује се: 

 

Копијама захтеваних сертификата (или њима 

одговарајућих) који су важећи у моменту 

подношења понуда издатих од стране 

акредитованих међунарних или домаћих тела за 

сертификацију наведених система стандарда. 

 

 

 

ОСТАЛИ ДЕЛОВИ ТЕКСТА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОСТАЈУ НЕПРОМЕЊЕНИ. 
 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке бр. 8/2020 

– набавка кухињске опреме за дом измењају наведене страну конкурсне документације 

које чине саставни део конкурсне  документације.  
 

 

У прилогу - наставку документа Измене за јавне набавке бр. 8/2020 - набавка кухињске 

опреме за дом  налази се измењена страна конкурсне документација, страна бр. 12. 
 

 

Након ове измене конкурсне документације продужава се  рок за подношење понуда. 

Нови рок за подношење понуда је: 05.06.2020. године до 11.30 часова, а отварање 

понуда истог дана 05.06.2020. године  у 12:00 часова. 
 

 

документ је важећи без потписа и печата 

 
 

 

                                                                        Комисија за јавне набавке 
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2. 

Да понуђач располаже НЕОПХОДНИМ 

ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 
 

2.1 Минимум један овлашћен сервис, 

сертификован од стране произвођача 

понуђене опреме , и важећи сертификат и 

доказ од произвођача да је наведени сервис 

овлашћен за монтажу и сервисирање 

уређаја из предмета јавне набавке. 

 

2. 1 Доказује се: 

-Фотокопија важећег сертификата / потврде 

произвођача понуђене опреме за сервисну 

службу - сервис,  као доказ од произвођача да је 

наведени сервис овлашћен за монтажу и 

сервисирање уређаја из предмета јавне набавке  
 

 
Напомена:  Овај услов (тачка 2.) мора самостално да испуни понућач у случају ако понуду подноси самостално 
или са подизвоћачима. односно овај услов може да испуни група понуђача заједно. 

3. 

Да понуђач располаже НЕОПХОДНИМ 

ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ и то: 
 

 

2.1. 3.1 Да у моменту подношења понуде 

произвођач понуђене опреме има: 
2.2.  

 

а) успостављен систем менаџмента 

квалитетом усаглашен са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001:2015; 

 
 

б) успостављен систем управљања 

заштитом животне средине према 

захтевима стандарда SRPS ISO 

14001:2015. 
 

 

 
 

 

3.1. Доказује се: 

 

Копијама захтеваних сертификата (или њима 

одговарајућих) који су важећи у моменту 

подношења понуда издатих од стране 

акредитованих међунарних или домаћих тела за 

сертификацију наведених система стандарда. 

 

 

3.2.  
Да је понуђач је у претходне 2 (две) године 

(2018. и 2019. година) испоручио минимум 

две парноконвекцијске пећнице понуђеног 

произвођа опреме (истог или већег 

капацитета), које комисија може да види и 

изврши обилазак. 

 

3.2 Доказује се: 

а) Списак претходних купаца и локација где су у 

претходне две године (2018. и 2019. година) 

испоручена и монтирана опрема која је предмет 

набавке (са позиције бр. 1 - парноконвекцијске 

пећнице), на меморандуму понуђача, са потписом 

и печатом овлашћеног лица, које треба да 

садржи: тачан назив купца, име и презиме 

овлашћеног лица, телефон, и-мејл адреса, адреса 

објекта где је исти уграђен, назив произвођача и 

модел испорученог/уграђеног добра, 

и  

б) фотокопије уговора и фактура са наведеним 

купцима. 
 

Напомена: У случају сумње комисија може 

извршити обилазак и преглед предметног добра 

на објекту/локацији где је исто испоручено и 

установити да ли исто одговара захтевима из 

конкурсне документације. 


