
 
 
Комисија за јавну набавку JН 01/18 
 Набавка два камиона за пражњење подземних контејнера  
Број: 6357 
Дана: 25.04.2018. година 
 
Предмет: Обавештење о измени и допуни Конкурсне документације  
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену и допуну Конкурсне 
документације за јавну набавку „Набавка два камиона за пражњење подземних 
контејнера“, редни број набавке ЈН 01/18 објављене на Порталу јавних набавки дана 
19.04.2018. године. 

 
Наручилац врши следеће измене и допуне Конкурсне документације: 
1.  у поглављу III – Техничка спецификација: 
 У тачки 2. техничке карактеристике надградње за прихват контејнера, превоз и 
пражњење комуналног отпада, у подтачки 2.3. Опис подизача – лифтера додаје 
одступање од +/- 5% код захтеваног капацитета. 
 У тачки 3. техничке карактеристике дизалице за подизање подземних контејнера 
са описом њихове уградње, код захтева да су дизалице израђене према стандарду 
EN12999:2011 додаје речи „или одговарајућем“. 
 У тачки III- 6. Наручилац додаје следеће:  
- Код обезбеђења сервиса : „ Уколико понуђач обезбеђује сервис на основу 
уговора о пословног-техничкој сарадњи или уговора о одржавању са другим лицем на 
тржишту, то лице мора бити укључено у понуду понуђача као члан групе или 
подизвођач“. 
- Код гарантних рокова: наводи обавезе понуђача у гарантном периоду. 
2. У тачки 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду у подтачки 1. Финансијска 
гаранција за озбиљност понуде Наручилац додаје још један основ за њено активирање- 
недостављање финансијске гаранције за добро извршење посла.  
3. У поглављу V , код захтеваног Техничког капацитета Наручилац додаје навод : 
„Уколико понуђач обезбеђује сервис на основу уговора о пословног-техничкој сарадњи 
или уговора о одржавању са другим лицем на тржишту, то лице мора бити укључено у 
понуду понуђача као члан групе или подизвођач.“ 
4. У поглављу VII – Образац структуре цене,  у Упутству за његово попуњавање додаје 
се навод:  „У случају да се овлашћени сервиси налазе на удаљености већој од 20 km 
од седишта предузећа Наручиоца, понуђач сноси све транспортне трошкове за камион 
за његов одвоз – довоз од седишта Наручиоца до овлашћеног сервиса.“ 
5. У поглављу VIII – Модел уговора: 
-  у члану 9. под тачком 1. Наручилац се, наводећи вредност банкарске гаранције,  
грешком позвао на чл. 3. уместо на чл. 2. Уговора а који се односи на уговорену цену 
предмета набавке. 
- у члану 9. под тачком 4. Наручилац је, наводећи рок важења гаранције, грешком 
навео да је он 5 дана дужи од истека гарантног рока за надоградње уместо од истека 
гарантног рока за дизалице.  
 

Измењену Конкурсну документацију Наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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