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Број: 4782 

Датум: 18.03.2020. 

 

 

Предмет: Измена 1 конкурсне документације 

 

Веза: Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВВ 15/2020: Набавка машинске и 

електроопреме за увођење аутоматског начина рада, партија: 4 – Набавка, 

уградња, пуштање у рад канализационе црпне станице, зав.бр. 4024 од 06.03.2020.  

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац врши измену 

конкурсне документације за јавну набавку бр. ВВ 15/2020: Набавка машинске и 

електроопреме за увођење аутоматског начина рада, партија: 4 – Набавка, уградња, 

пуштање у рад канализационе црпне станице, зав.бр. 4024 од 06.03.2020., на следећи начин: 

 

 

I Мења се Део IV Конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки 2), који је гласио: 

 

„2) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Да је понуђач у 3 године (2016, 2017 и 2018. године) испоручио добра која су предмет ове 

јавне набавке, у укупном износу од минимум 40.000.000,00 динара без ПДВ-а  „ 

 

Предметна тачка из Дела IV Конкурсне документације - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА сада гласи:  

 

„2) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Испоручена добра који су предмет ове јавне набавке и то: да је у Републици Србији 

испоручио најмање 5 црпних канализационих станица капацитета до 65 литара у секунди“ 

 

 

II  Мења се Део IV Конкурсне документације - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА у тачки 2), који је гласио: 

 

„2) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Да је понуђач у 3 године (2016, 2017 и 2018. године) испоручио добра која су предмет ове 

јавне набавке, у укупном износу од минимално 40.000.000,00 динара без ПДВ-а   

Доказ: 

Списак испоручених добара - Образац V-1 (Референц листа као и друге доказе о   

испорученим добрима који су предмет ове јавне набавке и то: да је у Републици Србији 

испоручио најмање 5 црпних канализационих станица капацитета до 65 литара у секунди - 

Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о испоруци добара) 

или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – Образац  IV-3.1) 
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Потврда за списак испоручених добара - Образац V-2“ 

 

Предметна тачка из Дела IV Конкурсне документације - УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА сада гласи:  

 

„2) Да располаже неопходним пословним капацитетом  

а) Испоручена добра који су предмет ове јавне набавке  

Доказ: 

Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су предмет ове јавне набавке 

и то: да је у Републици Србији испоручио најмање 5 црпних канализационих станица 

капацитета до 65 литара у секунди - Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре 

које прате Уговор о испоруци добара или оверене, потписане Потврде за испоручена добра – 

Образац  IV-3.1)“ 

 

 

III  Мења се Део IV Конкурсне документације - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,  који је гласио: 

„ 

 

Ред. 

бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона 

и ове конкурсне документације 

Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(заокружити) 

1. 

Услов: 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ: 

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 

IV-2, IV-2.1 ) 

да         не 

2. 

Услов: 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 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. 

Доказ: 

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 

IV-2, IV-2.1) 

 

да         не 

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља 

потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –

потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

Доказ:  

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац 

IV-2, IV-2.1) 

 

 

 

да         не 

4. Услов: да         не 
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Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом 

Доказ:  

Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

 

 

1. 

Додатни услови:  

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

Понуђач у два обрачунска периода (2017. и 2018. год.), није исказао 

губитак у пословању  

Доказ:  

Извештај БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 

тражени период (са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач 

обвезник ревизије) односно Биланс успеха, порески биланс и пореска 

пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталне делатности за тражени период (за привредне субјекте који 

воде књиге по систему простог књиговодства), односно потврда 

пословне банке понуђача о оствареном укупном промету на пословно-

текућем рачуну за тражени период (за привредне субјекте који нису у 

обавези да утврђују финансијски резултат пословања-паушалци);  

 

 

да             не 

 

 

 

 

 

2. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

а) Да је понуђач у предходне 3 године (2016, 2017 и 2018. године) 

испоручио добра која су предмет ове јавне набавке, у укупном износу 

од минимално 40.000.000,00 динара без ПДВ-а   

Доказ: 

Списак испоручених добара - Образац V-1 (Референц листа као и друге 

доказе о   испорученим добрима који су предмет ове јавне набавке и 

то: да је у Републици Србији испоручио најмање 5 црпних 

канализационих станица капацитета до 65 литара у секунди, -Уговори 

о испоруци добара, отпремнице или фактуре које прате Уговор о 

испоруци добара) или оверене, потписане Потврде за испоручена 

добра – Образац  IV-3.1) 

Потврда за списак испоручених добара - Образац V-2 

да             не 

3. 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача или генералног 

заступника / овлашћеног дистрибутера за продају понуђених добара за 

предметну јавну набавку 

Доказ: 

Потврда издата од стране произвођача или генералног 

заступника/овлашћеног дистрибутера предметних добара да је 

понуђач овлашћен за продају понуђених добара. Уколико је потврда на 

страном језику (осим енглеског) доставити и превод на српски језик од 

стране овлашћеног судског тумача 

 

да         не 

4 

Понуђач мора да достави у оквиру понуде доказ да у Републици Србији 

има обезбеђен сервис овлашћен од стране произвођача за сервисирање 

пумпи које су предмет јавне набавке 

Доказ:  

Изјава произвођача или овлашћеног заступника да на територији 

Србије постоји овлашћени сервисер за сервисирање пумпи које су 

предмет јавне набавке. 

да         не 

5 
Понуђач мора да достави да произвођач предметних добара има 

имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима 
да         не 
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стандарда ИСО 9001:2015 (или СРПС ИСО 9001:2015) и ИСО 

14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015) 

Доказ:  

Копије важећих сертификата ИСО 9001:2015 (или СРПС ИСО 

9001:2015) и ИСО 14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015) за 

произвоша. Уколико су сертификати на страном језику (осим 

енглеског) доставити и превод на српски језик од стране овлашћеног 

судског тумача. 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

10. 

Образац понуде 

Доказ:  

попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-1.1; III-1.2; 

III-2; III-3 

да         не 

11. 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; 

да         не 

12. 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; 

да         не 

13. 

Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац V  

да         не 

14. 

Средства финансијског обезбеђења 

Доказ:  

- Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије 

(потписана и оверена бланко соло меница) 

- Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне 

банке 

- менично овлашћење (на меморандуму понуђача) 

- Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) 

- спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) 

- Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац 

VI-2) 

- образац гаранције за добро извршење посла – потписан и оверен 

образац - VI-2.1 

да         не 

15. 

Образац структуре цене у складу са формом 

Доказ:  

Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII 

да         не 

16. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ:  

Попуњен, потписан, оверен Образац VIII  

да         не 

17. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ:  

Попуњен, потписан, оверен Образац IX 

да         не 

18. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 

Доказ:  

Попуњен, потписан, печатом оверен Образац  X 

да         не 

19. 

Модел уговора 

Доказ:  
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и 

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 

(Образац IX) 

да         не 
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Део IV Конкурсне документације - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,  сада гласи: 

„ 

 

Ред. 

бр. 

Обавезни и додатни услови за учешће понуђача из чл. 75. и 76. Закона 

и ове конкурсне документације 

Доказивање испуњености услова у складу са чл. 77. Зaкона (назив 

документа) и ове конкурсне документације 

Испуњеност 

услова 

(заокружити) 

1. 

Услов: 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

Доказ: 

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 

IV-2, IV-2.1 ) 

да         не 

2. 

Услов: 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 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. 

Доказ: 

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен Образац 

IV-2, IV-2.1) 

 

да         не 

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља 

потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације –

потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

Доказ:  

Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан, оверен образац 

IV-2, IV-2.1) 

 

 

 

да         не 

4. 

Услов: 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом 

Доказ:  

Решење надлежног Министарства за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

да         не 

 

5. 

Додатни услови:  

Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

Понуђач у два обрачунска периода (2017. и 2018. год.), није исказао 

губитак у пословању  

Доказ:  

Извештај БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 

тражени период (са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач 

обвезник ревизије) односно Биланс успеха, порески биланс и пореска 

пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталне делатности за тражени период (за привредне субјекте који 

воде књиге по систему простог књиговодства), односно потврда 

 

да             не 
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пословне банке понуђача о оствареном укупном промету на пословно-

текућем рачуну за тражени период (за привредне субјекте који нису у 

обавези да утврђују финансијски резултат пословања-паушалци);  

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом  

а) Испоручена добра који су предмет ове јавне набавке  

Доказ: 

Референц листа као и друге доказе о испорученим добрима који су 

предмет ове јавне набавке и то: да је у Републици Србији испоручио 

најмање 5 црпних канализационих станица капацитета до 65 литара у 

секунди - Уговори о испоруци добара, отпремнице или фактуре које 

прате Уговор о испоруци добара или оверене, потписане Потврде за 

испоручена добра – Образац  IV-3.1)“ 

да             не 

7. 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача или генералног 

заступника / овлашћеног дистрибутера за продају понуђених добара за 

предметну јавну набавку 

Доказ: 

Потврда издата од стране произвођача или генералног 

заступника/овлашћеног дистрибутера предметних добара да је 

понуђач овлашћен за продају понуђених добара. Уколико је потврда на 

страном језику (осим енглеског) доставити и превод на српски језик од 

стране овлашћеног судског тумача 

да         не 

8. 

Понуђач мора да достави у оквиру понуде доказ да у Републици Србији 

има обезбеђен сервис овлашћен од стране произвођача за сервисирање 

пумпи које су предмет јавне набавке 

Доказ:  

Изјава произвођача или овлашћеног заступника да на територији 

Србије постоји овлашћени сервисер за сервисирање пумпи које су 

предмет јавне набавке. 

да         не 

9. 

Понуђач мора да достави да произвођач предметних добара има 

имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима 

стандарда ИСО 9001:2015 (или СРПС ИСО 9001:2015) и ИСО 

14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015) 

Доказ:  

Копије важећих сертификата ИСО 9001:2015 (или СРПС ИСО 

9001:2015) и ИСО 14001:2015 (или СРПС ИСО 14001:2015) за 

произвоша. Уколико су сертификати на страном језику (осим 

енглеског) доставити и превод на српски језик од стране овлашћеног 

судског тумача. 

да         не 

Остали обавезни елементи конкурсне документације које понуђач доставља уз понуду 

10. 

Образац понуде 

Доказ:  

попуњени, печатом оверени и потписани обрасци III-1; III-1.1; III-1.2; 

III-2; III-3 

да         не 

11. 

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-1; 

да         не 

12. 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац IV-2; 

да         не 

13. 

Подаци о роби коју ће купцу испоручити понуђач 

Доказ:  

попуњен, печатом оверен и потписан Образац V  

да         не 

14. Средства финансијског обезбеђења да         не 
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Доказ:  

- Бланко соло меница за озбиљност понуде која је евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења које води Народана банка Србије 

(потписана и оверена бланко соло меница) 

- Потврда о регистрацији менице која је издата од стране пословне 

банке 

- менично овлашћење (на меморандуму понуђача) 

- Форма меничног овлашћења (потписан, оверен Образац VI-1) 

- спесименом овлашћених потписника (картон депонованих потписа) 

- Изјава о достављању бланко соло меница (потписан, оверен Образац 

VI-2) 

- образац гаранције за добро извршење посла – потписан и оверен 

образац - VI-2.1 

15. 

Образац структуре цене у складу са формом 

Доказ:  

Попуњен, потписан, печатом оверен Образац VII 

да         не 

16. 

Образац трошкова припреме понуде 

Доказ:  

Попуњен, потписан, оверен Образац VIII  

да         не 

17. 

Образац изјаве о независној понуди 

Доказ:  

Попуњен, потписан, оверен Образац IX 

да         не 

18. 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 

Доказ:  

Попуњен, потписан, печатом оверен Образац  X 

да         не 

19. 

Модел уговора 

Доказ:  
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише, овери печатом и 

достави - чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора – 

(Образац IX) 

да         не 

 

У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац 

Комисиja за јавну набавку 


