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Дел. бр. 1449-09/2016 
Датум: 01.08.2016. 

- Измена и допуна конкурсне документације- 
 
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну 
набавку, Д-1.2.11/2016 „услуге одржавање хигијене и спремања у објектима наручиоца“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 11 тако што се: 
У оквиру дела који се односи на Остале захтеве наручиоца у првом пасусу додају следеће речи 
„папирну галантерију, течни сапун“, те наведена реченица сада гласи: „Понуђач је дужан да у цену 
урачуна употребу свих апарата и алата неопходних за одржавање хигијене и осталих послова које ће 
извршиоци обављати сходно горе наведеном опису (усисиваче, косачице, лопате и сл.), папирну 
галантерију, течни сапун, сва хемијска и друга средства неопходна за одржавање хигијене, која 
понуђач сам обезбеђује“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 12, тако што се у оквиру додатних услова који се односе на 
пословни капацитет  - тачка 3 додаје у наставку реченице: 
„у динарској противвредности по средњем курсну НБС на дан отварања понуде.“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 12, тако што се у оквиру додатних услова који се односе на 
кадровски капацитет тачка 1 мења, те иста сада гласи: 
Да има најмаље 80 (осамдесет) запослених или на други начин радно ангажованих  лица НК,  или 
ССС (III или IVстепен)  који испуњавају услове за извршење предмета набавке. 
 
- Врши се измена на страни бр. 13, тако што се из тачка 3 брише реченица „Потврда не сме бити 
старија од два месеца пре отварања понуда“, уместо ње се додаје „Потврда мора бити издата 
након објављивања позива за подношење понуда“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 14, тако што се у оквиру упутства како се доказује испуњеност 
додатних услова који се односе на финансијски  капацитет тачка 3 мења, брише реченица 
„Потврда не сме бити старија од два месеца пре отварања понуда“, уместо ње се додаје „Потврда 
мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда“ 
 
- Врши се измена на страни бр. 14, тако што се у оквиру упутства како се доказује испуњеност 
додатних услова који се односе на кадровски капацитет додаје напомена која гласи:   
„Напомена: Уместо наведених доказа под тачком 2 и 3 понуђачима се дозвољава да опционо 
изаберу да ли ће доставти тражене доказе или кумулативно следеће доказе: Извод из појединачне 
пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку; Обавештење о поднетој појединачној 
пореској пријави ППП ПД; Обавештење о успешном пријему пореске пријаве електронским 
путем; Пријаву понуђача са списком лица за које су плаћени порези и доприноси и извод банке 
да су обавезе изнирене. Тражени докази достављају се у виду фотокопија и то за месец који 
претходи месецу објављивања позива за подношење понуда“. 
 
- Врши се измена на страни бр. 25 тако што се испод места за попуњавање података о 
понуђачу/извршиоцу додаје тачка 3 (три) место за уписивање података о учесницима у 
заједничкој понуди, као групе понуђача  модела оквирног споразума.  
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- Врши се измена на страни бр. 27 тако што се у чл. 9 ст. 3  модела оквирног споразума додају 
речи: „папирну галантерију, течни сапун“, те исти сада гласи:  
„Извршилац је дужан да обезбеди све апарате и алате неопходне за одржавање хигијене и осталих 
послова које ће ангажована лица (извршиоци) обављати (усисиваче, косачице, лопате и сл.), папирну 
галантерију, течни сапун, сва хемијска и друда средства неопходна за одржавање хигијене, која 
Извршилац сам обезбеђује. Хемијска средства морају бити квалитетна, морају одговарати 
стандардима безбедности наручиоца, односно користити се према упутству наручиоца, нешкодљива 
за децу, запослене и оклину и морају имати употребни квалитет. Одобрење на средства даје лице 
именовано од стране наручиоца.  
“ 
- Врши се измена на страни бр. 38, тачка 9 подтачка 9.1. тако што се у оквиру поглавља XV 
упутство понуђачима како да сачине понуду мења следећа реченица:  
„Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна у пријемној служби ПУ 
„Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3 Суботица. Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача“ 
 

- Врши се измена у тачки 11 (стр. бр. 38-39)  у оквиру поглавља XV упутство понуђачима 
како да сачине понуду тако што се мења део који се односи на достављање стредства 
обезбеђења за озбиљнос понуде и то реченица која се односи на рок важења менице која 
сада гласи:  

„Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења понуде“ 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
 
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.2.11/2016 „услуге одржавање 
хигијене и спремања у објектима наручиоца“ биће објављена на сајту Наручиоца и на Порталу 
јавних набавки. 

                                                                                           Комисија за јавну набавку 


