
 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Основна школа „Деспот Стефан 

Лазаревић“, улица Нова број 15, 11160 Београд, у отвореном поступку 

јавне набавке радова - Инвестиционо одржавање крова објекта – 

Ламеле „Ц“ и „Д“, редни број 2/15, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

У делу Конкурсне документације под називом „IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

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

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, тачка 4. додатних услова који се 

тичу техничког капацитета, мења се и гласи: 

 

- да располаже са најмање једном најједноставнијом 

електричном дизалицом типа „Врабац“, 

- да располаже са најмање једним камионом носивости 

преко 5t. 

 

 

У складу са тим, у прилогу се налазе новe странe 8/43 и 12/43.   

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 08.06.2015. године 
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- набавке укупне збирне вредности, за наведени период од најмање 

20.000.000,00 динара (без ПДВ-а) од чега најмање један објекат 

површине 2.000,00м2, 

- да поседује стандарде: ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 и OHSAS 

18001:2007 о управљању квалитетом за делокруг грађевинарства који 

издаје овлашћено сертификовано тело 

 

3. у погледу кадровског капацитета: 

- да има најмање 10 запослених у радном односу на неодређено или 

одређено време, односно у другом облику радног ангажовања сходно 

одредбама Закона о раду, од којих: 

 најмање 1 одговорни извођач радова – носилац личне лиценце 410 

или 411, 

 најмање 3 (три) КВ или ВКВ радника, занимање изолатер са 

сертификатом за извођење радова који су предмет ове јавне 

набавке издатим од стране званичног заступника или произвођача 

материјала и важећим лекарским уверем за рад на висини,  

 најмање 1 (једног) КВ или ВКВ радника, занимање лимар са 

важећим лекарским уврењем за рад на висини,  

 

4. у погледу техничког капацитета: 

- да располаже са најмање једном најједноставнијом електричном 

дизалицом типа „Врабац“ 

- да располаже са најмање једним камионом носивости преко 5t. 

5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона. 

6. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. Сваки члан гупе понуђача попуњава 

изјаву уз тачке 5. Упутства (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

I Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона) - 
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- произвођача материјала и важећим лекарским уверењем за рад на 

висини 

- најмање 1 (једног) КВ или ВКВ радника, занимање лимар са важећим 

лекарским уверењем за рад на висини  
 

 

Доказ:  

- квалификациону структуру и број запослених радника који ће бити 

ангажован на извођењу радова у предметној јавној набавци, 

- копије лиценци број 410 или 411, 

- копија потврде Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци 

личних лиценци чланови Инжењерске коморе Србије и да су измирили 

обавезу плаћања чланарине комори, као и да се одлуком Суда части 

против њих не води поступак, 

- за стално запослене ППП ПД образац пореска пријава о обрачунатим и 

плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на 

зараде/накнаде за месец који претходи месецу у коме је објављен позив 

за подношење понуда за предметну набавку, Извод из електронске базе 

података Пореске управе Републике Србије – ЕБС – ПУРС, за исти месец, 

копије М образаца или М-2 и М-3А образца и копије Уговоре о раду, 

односно копије Уговора о привременим и повременим пословима, 

копије Уговора о делу, односно другом облику радног ангажовања 

сходно одредбама Закона о раду, 

- копије важећег сертификата званичног заступника или произвођача ПВЦ 

мембране издат на име одговорног извођача радова о извршеној обуци – 

едукација за рад, са материјалима са којима ће изводити радове,  

- важеће лекарско уверење за рад на висини,  

- копије важећег лекарског уверења за рад на висини, 

- изјаву о лицима одговорним за контролу квалитета извођења радова на 

терену 

 

4. у погледу техничког капацитета 

услов: -да располаже са најмање једном најједноставнијом електричном 

дизалицом типа „Врабац“, 

- да располаже са најмање једним камионом носивости преко 

5t. 

Доказ:  

- копија пописне листе на дан 31.12.2014. године или копија уговора о 

закупу или уговора о лизингу, а за камион и копија читача саобраћајне 

дозволе и копија полисе осигурања од аутоодговорности 
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