
                                                                                                                  

 
 

ЈНМВ 11/2018 – Опрема и алати 

 
Деловодни број: 2-0007/ЈН/19       
Датум: 08.01.2019 
 
ПРЕДМЕТ: измена и допуна конкурсне документације ЈНМВ бр. 25/2019, ОПРЕМА ЗА 
ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, објављене 04.01.2019. године на Порталу јавних 
набавки 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне 
документације која је објављена 04.01.2019. године на Порталу јавних набавки, чији су 
предмет добра: Опрема за испирање канализације, број јавне набавке мале вредности: 
25/2019.  
 
Конкурсна документација ЈНМВ бр. 25/2019 се мења на следећи начин:  
 
1. На страни 10/38 конкурсне документације Комисија за ЈН уочила је техничку грешку 

коју овом изменом отклања, а према следећем:  
 „За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове: 

1) Обилазак возила: обзиром да се на постојећој  шасији уграђује нова надградња, 
која је предмет јавне набавке, неопходно је да се потенцијални понуђачи упознају 
са карактеристикама и габаритима возила-шасије. Возило се налази у погону 
наручиоца и исто се може обићи 09.01.2019. године у 11,00 часова. Потенцијални 
понуђачи обилазак возила-шасије морају најавити минимум један дан раније на 
електронској пошти: javne.nabavke@vodaho.rs.  

 Представник потенцијалног понуђача доставља оверено и потписано 
 овлашћење за обилазак возила издато од стране одговорног лица 
 потенцијалног понуђача.“ 
 

и сада гласи: 
 

За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове: 
1) Обилазак возила: обзиром да се на постојећој  шасији уграђује нова надградња, 

која је предмет јавне набавке, неопходно је да се потенцијални понуђачи упознају 
са карактеристикама и габаритима возила-шасије. Возило се налази у погону 
наручиоца и исто се може обићи 09.01.2019. године у 11,00 часова. Потенцијални 
понуђачи обилазак возила-шасије морају најавити минимум један дан раније на 
електронској пошти: javne.nabavke@vodaho.rs.  
Представник потенцијалног понуђача доставља оверено и потписано овлашћење 
за обилазак возила издато од стране одговорног лица потенцијалног понуђача. 

2) Понуђач треба да испуњава одговарајуће стандарде у погледу система 
менаџмента квалитета, система управљања заштитом животне средине, система 
управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду. 
Понуђач мора да поседује следеће сертификате: 
- SRPS ISO 9001:2008 или еквивалент; 
- SRPS ISO 14001:2005 или еквивалент; 
- SRPS ISO OHSAS 18001:2008 или еквивалент. 
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3) Понуђач мора да поседује за свој производни погон минимално један од 
Сертификата из групе EN ISO 3834-(1, 2, 3, 4) или еквивалент. 

4) Понуђач мора у радном односу да има минимум 2 (два) сертификована заваривача 
са сертификатом EN ISO 9606-1 или еквивалент.  

5) Надградња мора да поседује WPMI ознаку (Међународна идентификациона шифра 
произвођача надградње). 
 

2. На страни 13/38 конкурсне документације Комисија за ЈН уочила је техничку 
грешку коју овом изменом отклања, а према следећем:  
„Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Доказ за додатни услов под редним бројем 1)  
Приликом обиласка возила-шасије потенцијалном понуђачу издаће се потврда о 
обиласку возила-шасије (Образац бр. 7), која чини обавезну садржину понуде. 
Потврда треба да буде оверена и потписана од стране представника наручиоца и 
потенцијалног понуђача.“ 
 
и сада гласи: 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
Доказ за додатни услов под редним бројем 1)  
Приликом обиласка возила-шасије потенцијалном понуђачу издаће се потврда о 
обиласку возила-шасије (Образац бр. 7), која чини обавезну садржину понуде. 
Потврда треба да буде оверена и потписана од стране представника наручиоца и 
потенцијалног понуђача. 
Доказ за додатни услов под рeдним бројем 2) 
Копија сертификата SRPS ISO 9001:2008 или еквивалент, SRPS ISO 14001:2005 
или еквивалент, SRPS ISO ОHSAS 18001:2008 или еквивалент који су издати од 
стране акредитованог тела регистрованог за издавање сертификата. 
Доказ за додатни услов под рeдним бројем 3) 
У понуди приложити копију сертификата EN ISO 3834-(1, 2, 3, 4) или еквивалент. 
Доказ за додатни услов под рeдним бројем 4) 
Фотокопија заваривача о оспособљености – сертификат EN ISO 9606-1 или 
еквивалент. 
Доказ за додатни услов под рeдним бројем 5) 
Као доказ у понуди  приложити Потврду о поседовању WPMI ознаке за 
произвођача понуђене надградње. 
 

 
3. На страни 3/38 и 14/38 конкурсне документације мења се рок за подношење 

понуда, тако да је нови рок за подношење понуда 18.01.2019. године до 11,00 
сати, а отварање подуда ће се обавити дана 18.01.2019 у 12,00 сати. 

 
У преосталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.  

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ БР. 25/2019 


