
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 
 
 

Дана 06.04.2015. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну 
документацију за јавну набавку услугa одржавања и сервисирања возила ЈН број 13 – 4/15.  

 
У истој се врше следеће измене: 
- страна 34 (прилог 6 – Доказ за тачку 7.2) 
- страна 37 (прилог 6.1 – тачка 6) 
- страна 44 (прилог 8 – додати су бројеви шасија за возила за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) 
- страна 49 (прилог 9 – назив партије 4) 

 
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменуте измене 

конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа. 
 
 

С поштовањем, 
 

 
 
                   ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“                                                                                 
        ___________________________________________ 
         Др Љубомир Стефановић, суб. спец. реуматолог 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дом здравља „Краљево“ 
Краљево 

Број : 
Датум : 

13 – 4/15 – 2 
23.04.2015. 

 
 

 
 



4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији. 
 
Доказ: Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова 
управа 
 
Доказ: Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се 
налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 
 
 
5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање 
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 
 
6) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине (прилог број 13 у конкурсној 
документацији). 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом 
 
7.1. Да је понуђач за претходне три године (2011, 2012. и 2013. година) имао укупне приходе од 
обављања делатности која је предмет набавке у висини од минимум 10.000.000,00 динара. 
 
Доказ: Биланс стања и успеха за претходне три године (2011, 2012. и 2013. година) или извештај о 
бонитету који издаје Агенција за привредне регистре. 
 
7.2. Под неопходним пословним капацитетом подразумева се да понуђач поседује сервис на подручју 
територије Наручиоца до 10 км за коју подноси понуду или да користи радњу - сервис другог 
правног или физичког лица по основу уговора о закупу, лизингу или пословно техничкој сарадњи за 
пружање услуга које су предмет јавне набавке (за сваку партију). 
 
Доказ: Власнички лист, односно лист непокретности и уговор о закупу, лизингу или пословно 
техничкој сарадњи за пружање услуга које су предмет јавне набавке. Мапа Googla са растојањем 
између адресе наручиоца и адресе Даваоца услуга. 
 
8) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом. 
 
За партије од 1 до 8: 
8.1. Под довољним техничким капацитетом подразумева се поседовање или закуп или лизинг уређаја 

за дијагностицирање електронике, специјалних алата (уређаји за одржавање клима, ваљци за 
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6. 

Власнички лист, односно лист непокретности и уговор о 
закупу, лизингу или пословно техничкој сарадњи за пружање 
услуга које су предмет јавне набавке. Мапа Googla са 
растојањем између адресе наручиоца и адресе Даваоца услуга. 

  

7. 

Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног 
лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) 
којом потврђује да поседује уређаје за дијагностицирање 
електронике, специјалних алата (уређаји за одржавање клима, 
ваљци за технички преглед, канал и алати за зупчење), 
најмање 4 дизалице носивости до 2,5 тоне као и 2 канала 2 
четворостубне дизалице 

  

8. 

Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног 
лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) у 
којој наводи која су лица запослена, датум када су та лица 
засновала радни однос на неодређено време, одређено време 
или склопљен уговор о раду уз фотокопију одговарајућег 
обрасца ПИО или уговора о раду 

  

 
место .................      М. П.     потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
Напомена: 
 
 
Докази под тачком 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Доказ под тачком 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуде на Порталу 
јавних набавки, одн. слања позива за подношење понуде. 

 
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада 
и сл. се могу добити код следећих институција: 

- Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs 
- Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/  
- Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs 
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - 

www.minrzs.gov.rs 
- Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs 
- Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине -  www.merz.gov.rs 

 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама се могу доставити у 
неовереним копијама, а нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд 
пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, 
дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa Aкo пoнуђaч у 
oстaвљeнoм, примeрeнoм рoку кojи нe мoжe бити крaћи oд пeт дaнa, нe дoстaви нa увид oригинaл или 
oвeрeну кoпиjу трaжeних дoкaзa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити кao нeприхвaтљиву. 
 
У складу са чланом 79. став 4 Закона,  понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да у својој понуди наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
 

Конкурсна документација за набавку добара – потрошни медицински материјал ЈН број 13 – 2/15 
Страна 37 од 56 



Прилог број 8. 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Услуге поправке и одржавања пружају се за следећа возила: 
 
ПАРТИЈА 1 – ХУНДАИ     

Регистарски број возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV 008 CO HYNDAI H-113ST LWB 4VSANITET 2007 NLJWVH7JP77083123 
KV 015 ŠO HYNDAI H-113ST LWB 4VSANITET 2007 NLJWVH7JP72085755 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 2 -  MERCEDES 

Регистарски бр.возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV 026 HŠ MERCEDES SPRINTER 213 CDI SANITET  2002 WDB9026611R420581 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 3 – PEŽO CITROEN 

Регистарски бр.возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV 017 JŽ CITROEN JUMPER FG33L2H2 SANITET 2009 VF7YBAMFB11639180 
 KV 017 JX CITROEN JUMPER FG33L2H2 SANITET 2009 VF7YBAMFB11638968 
KV022 ĆU CITROEN JUMPER FG33L2H2 SANITET 2009 VF7YBAMFB11640991 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 4 – RENO MEGAN 

Регистарски број возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV-038-DL RENO MEGAN Putničko vozilo 2008. VF1CMSF0540313560 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 5 – LADA NIVA 

Регистарски број возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV-002-KK LADA NIVA 1,7 Putničko vozilo 2010 XTA212140A1973125 
KV-010-UB LADA NIVA 1,7 Putničko vozilo 2003 XTA21213031736155 
KV-043-ŽT LADA NIVA 1,7i Putničko vozilo 2013 HTA212140D2124041 
KV-003-KK LADA NIVA 1,7 Putničko vozilo 2010 XTA212140A1973126 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 6 – DACIA 

Регистарски број возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV-003-CD LOGAN Putničko vozilo 2009. UU1KSDOM541745559 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 7 – FIAT 

Регистарски број возила Марка  Модел Год. пр. Бр.шасије 
KV-001-JE DUKATO SANITET KOMBI 1997. ZFA230000-05472147 

МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 

Конкурсна документација за набавку добара – потрошни медицински материјал ЈН број 13 – 2/15 
Страна 44 од 56 



9. Замена јабучице предњег трапа    
1о. Замена споне    
11 Замена предњег лежаја    
12  Замена задњег лежаја    
13. Репарација алтернатора    
14 Репарација анласера    
15 Пуњење система климе    
16 Замена сета квачила    
17 Прање дизни    
18 Штеловање дизни    
19 Замена филтера за гориво    
20 Замена хомокинетичког зглоба    
21  Замена пумпе за гориво    
22 Замена селен блокова предње виљушке    
23 Замена ауспуха    
24 Замена термостата    
25 Замена термопрекидача    
26 Замена вентилатора хладњака    
27 Вађење мотора    
28 Замена диск плочица    
29  Замена пакнова    
30 Реглажа предњег трапа    
Попуст дат у Обрасцу понуде (прилог 5.1) ________%. 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА                                     
_________________         _____________________ 
 
ПАРТИЈА 4 – RENO MEGAN 

Р.б. Врста услуге Јед. цена Стопа ПДВ Јед.цена са ПДВ 

1. Замена уља    
2. Замена филтера уља    
3. Замена филтера ваздух    
4. Замена полен филтера    
5. Замена свећица    
6. Замена предњих дискова    
7. Замена задњих дискова-добоша    
8. Замена линијског кајиша    
9. Замена зупчастог кајиша    
10. Замена дихтунга главе мотора    
11. Замена јабучице предњег трапа    
12. Замена споне    
13. Замена предњег лежаја    
14. Замена задњег лежаја    
15. Репарација алтернатора    
16. Репарација анласера    
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