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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), вршимо измену конкурсне
документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности
- Реконструкција јавне расвете у парку код железничке станице, ЈН 1.3.23, по
позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана
05.08.2020. године:
1. Измена конкурсне документације:
На страни 1/39 конкурсне документације, уместо:
“Рок за достављање понуда: закључно са 12.08.2020.године до 12.00
часова” и
“Датум отварања понуда: 12.08.2020.године у 13.00 часова”
треба да стоји :
“Рок за достављање понуда: закључно са 17.08.2020.године до 12.00
часова” и
“ Датум отварања понуда: 17.08.2020.године у 13.00 часова”
На страни 17/39 у Одељку 6. Додатни услов у погледу кадровског
капацитета, уместо реченице:
“ - да понуђач има најмање једног запосленог грађевинског инжињера са
лиценцом број 45”
Треба да стоји реченица
“ - да понуђач има најмање једног запосленог електро инжињера са лиценцом
број 450”
Овај прилог је саставни део конкурсне документације.
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ У ПАРКУ КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
Број јавне набавке за 2020. годину: ЈН бр. 1.3.23
Поступак јавне набавке мале вредности радова

Рок за достављање понуда: закључно са 17.08.2020. године до 12.00
часова.
Датум отварања понуда: 17.08.2020.године у 13.00 часова.

Краљево, август 2020. године
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6. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Доказивање:
Додатни услов:
Потребно је да понуђач располаже
неопходним кадровским
капацитетом:

 приложити фотокопију уговора о раду
(на неодређено или одређено време)
или уговор о радном ангажовању
(уговор о делу или уговор о
привременим и повременим
пословима и др.) с тим да ови уговори
морају трајати најмање онолико колико
траје период извођења радова, као и
достављање
- фотокопије тражене лиценце

- да понуђач има најмање једног
запосленог дипломираног електро
инжењера са лиценцом број 450

Додатни услов:
Потребно је да понуђач располаже
неопходним техничким капацитетом:
- Гаранција произвођача за
светиљке
- Каталог за светиљке

 Достављањем гаранције оверене од
стране произвођача светиљке
 Достављањем
каталога
понуђених
светиљки и техничког листа са описом
који потврђује испуњеност сваког од
захтева техничких параметара

- Технички лист предспојног уређаја

 Достављањем
техничког
листа
предспојног
уређаја
уграђених
у
светиљке, како би Наручилац могао да
се
увери
у
тражене
техничке
карактеристике ( ефикасност, фактор
снаге, напонски опсег), могућности,
програмибилне опције и животни век

- Атест акредитоване лабораторије

 Достављањем атеста акредитоване
лабораторије за степен IP (у складу са
СРПС ЕН 60598-1 или одговарајући ) и
IK заштите ( у складу са СРПС ЕН
62262, 60068-2-75 или одговарајуће)

 Декларација о усаглашености
произвођача

 Достављањем
декларације
о
усаглашености произвођача светиљки
према којој Наручилац може да се
увери са којим је директивама
усаглашена ( LVD, ErP, Rohs или
одговарајућим)
 достављање фотокопије сертификата
 Достављање фотокопије важећих ISO
сертификата (
ISO9001, 50001 или
одговарајући) произвођача

 СЕ знак
 ISO сертификати
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