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НАРУЧИЛАЦ: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
Број јавне набавке: 1.1.7 
Предмет јавне набавке: Набавка добара – средства за чишћење и хигијену за 2020. годину за 
потребе Дома ученика средњих школа Краљево  
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 
Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 01.06.2020. године 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у 
поступку јавне набавке мале вредности, средства за чишћење и хигијену за 2020. годину, за 
потребе Дома ученика средњих школа Краљево, комисија за јавну набавку након уочених 
недостатака и постављеног питања потенцијалног понуђача, донела је Одлуку да се МЕЊА део 

конкурсне документације на страни 17 у ПРИЛОГУ 4.  – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА, ,,Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке“ 

 Ова измена и допуна конкурсне документације врши се ради потпуног усклађивања 
конкурсне документације, уз истовремено МЕЊАЊЕ у објављеној Конкурсној документацији 
стране 17. страном 17А а све остало остаје исто. 
1) Истовремено Наручилац ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче 
да се рок за подношење понуда ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да се крајњи рок за поднешење 
понуда помера, закључно до 11.06.2020. године до 1100часова. Отварање понуда је истог дана 
у 1130 часова.  
2) Ова измена и допуна конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне 
документације јавне набавке број ЈН 1.1.7 објављене на Порталу јавних набавки дана 01.06.2020. 
године. 
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III Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у 
поступку јавне набавке:  

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у периоду од претходне три пословне 
године (2017, 2018 и 2019 година), испоручио добра који су предмет јавне набавке у износу 
од најмање 9.000.000,00 динара без ПДВ-ом, збирно за све три године заједно.  

Доказ: Понуђач доказује испуњеност овог услова потписаним фотокопијама уговора или 

потписаним и овереним потврдама наручиоца код кога је испоручио добра (модел потврде – 

прилог 13. ове конкурсне документације). Уз уговоре или потврде наручиоца код којих испоручио 

добра која су предмет јавне набавке, понуђач попуњава, потписује и оверава референтну листу 

(прилог 14. ове конкусне документације). Референтна листа мора бити потписана и оверена од 

стране овлашћеног лица понуђача. (Референтну листу и потврде по потреби копирати у довољном 

броју примерака).  

2) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има најмање 2 (два) запослена лица на 
неодређено или одређено време пре објављивања позива за подношење понуда: 

Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о запосленима на неодређено или одређено време 
и фотокопијe одговарајућег М обрасца о пријави ових запослених на неодређено или одређено 
време или ППП ПД образац за месец који претходи месецу пре објављивања позива за подношење 
понуда.  
              3) Довољни технички капацитет - да у моменту подношења понуде поседује у 
власништву, закупу или лизингу минимум два теретна моторна возила за транспорт робе и 
најмање 100 м2 магацинског простора. 
Доказ: Понуђач доказује испуњеност овог услова да поседује минимум 100 метара квадратних 
магацинског простора уговором о власништву магацинског простора или уговором о закупу 
магацинског простора (доставити уз понуду копију уговора). Фотокопијом пописне листе са 
стањем на дан 01.01.2020. године понуђач доказује да поседује два терерна моторна возила уз 
обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, као и фотокопије 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Уколико понуђач није власник возила 
осим фотокопије саобраћајне дозволе неопходно је доставити и доказ о основу коришћења (уговор 
о лизингу, закупу, ангажовању или пословној сарадњи).  
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