
                                                     
  

 
 

          
 
Наручилац 

Општинска управа 
општине Петровац на 
Млави 

 
Адреса С. Владара 165 
 
Место 

12 300 Петровац на 
Млави 

 
Број одлуке 404-145/2018-02-03 
 
Датум 20.11.2018. године 
                                                                    
    

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,  
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу 
јавних набавки и интернет страни наручиоца. 
 

Образложење 
 

У поступку спровођења  јавне набавке – Санација и адаптација  Дома здравља Петровац на 
Млави, амбуланта у Шетоњу, бр.јн. 47/2018, комисија Наручиоца констатовала је да је у 
конкурсној документацији дошло до техничке грешке на страницaма 40 и 124 и то: Технички 
капацитет односи се на камион „сандучар“ и  Образац XII структуре цене и то, позиција 17-03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У прилогу  су Вам  дате странице са извршеним изменама конкурсне документације за јавну 
набавку -  Санација и адаптација  Дома здравља Петровац на Млави, амбуланта у Шетоњу, 
бр.јн. 47/2018. 

 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 
 



                                                     
  

 
 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање,70.000.000,00  динара без пореза на 
додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 
и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 
реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 
(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  
Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 
Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 
потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  
листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 
Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  
- назив и седиште понуђача,  
-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  
- врста радова,  
- вредност изведених радова,  
- број и датум уговора,  
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 
- контакт особа наручиоца и телефон, 
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 
Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 
1. Технички капацитет 

Услов: 
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 
грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 
оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  
Врста Количина 
Камион „сандучар“ или камион ,,кипер“  комада  1  
Лако доставно возило комада  1 
Конзолна дизалица – „врабац“ комада   1 
Комбинована машина – „Скип“ комада   1 
Рамовска фасадна скела   400 м2 
  

 

 
Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 
години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране  
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17-00 САНИТАРИЈЕ И 
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ       

17-01 Набавка и монтажа комплет 
WC шоље домаће производње 
1 класе. Спој WC шоље са 
канализационом мрежом 
извести да буде дихтован 
100%. Преко гумених 
подметача причврстити за зид 
месинганим шрафовима са 
челичним типловима. 
Емајлирани водокотлић 
поставити са потезачем. Са 
водоводном мрежом повезати 
преко хромираног вентила и 
квалитетног црева, а шољом 
са цеви и гуменом манжетном. 
Поставити поклопац за шољу. 
Шољу и опрему наручити по 
избору пројектанта. У цену 
улазе сви пратећи елементи. 
Обрачун по комаду шоље, 
комплет.     

  

  
  WC шоља ком 4,00     
  држач тоалет папира ком 4,00     

17-02 Набавка и монтажа комплет 
туш кабине  дим. 80 х 80 х 
28цм са заштитом од 
плексигласа, са батеријом за 
топлу и хладну воду, држачем 
сапуна и осталим прибором. 
Са водоводном мрежом 
повезати преко хромираног 
вентила. Обрачун све комплет 
урађено по комаду.. ком 1,00 

  

  
17-03 Набавка и монтажа комплет 

каде  дим. 180 х 80 х 64цм са 
батеријом за топлу и хладну 
воду, држачем сапуна и 
осталим прибором. Са 
водоводном мрежом и 
бојлером повезати преко 
хромираног вентила. Обрачун 
све комплет урађено по 
комаду. ком 1,00 
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