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Основна школа «Петар Лековић» 
31210 Пожега 
Ул. петра Лековића бр.1 
Број:50/4 
Дана:04.3.2015.године 

 
На основу чл. 63 Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС бр.124/12 и 14/15), Комисија доноси 
 
 
 Одлуку о изменама и допунама конкурсне документације  
 
 
I  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
у отвореном поступку за јавну набавку радови ЈН бр.1/2015 
ПАРТИЈА 1- замена кровног покривача на фискултурној сали у матичној школи 
ПАРТИЈА 2 –замена паркета у фискултурној сали у матичној школи 
 
II На страни бр. 4    
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН 
СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА , РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА,ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
 

Партија 2-замена паркета у фискултурној сали  
 

Код  Предмера и предрачуна радова –замена паркета у фискултурној сали   код описа у редном броју 5 
алинеја 2 врши се допуна тако да се иза речи JUNCKERS PREMIUM спортског паркета на еластичној 
подлози додаје   „ или одговарајуће“. 
 
III На страни бр.5.  
додаје се нови став који гласи: „Уколико се у конкурсној документацији негде спомиње робни знак, патент, 
тип или произвођач сматраће се да је пропраћено речима „ или одговарајуће“ у складу са чл.72 став 
4.ЗЈН.“ 

 
IV  На страни бр.6: 
1)  код Додатних услова- Пословни капацитет 7.1.в ) врши се измена која гласи: 
Понуђач је дужан да је у  предходне три обрачунске године  ( 2012, 2013, 2014)  испоручио и инсталирао 
минимум  5000 м2 спортског паркета који је предмет јавне набaвке. 
 
2) 7.1.г) додаје се „наручилац ће прихватити и важећи SRPS стандард или  EN важећи стандард“. 
 
3) Код  кадровских и техничких капацитета врше се измене и допуне које гласе: 
За партију бр.1 

- камион до 5т носивости      ком.1 
- доставно возило или камион до 1,5т носивости  ком 1 
- ауто  дизалица за подизање и спуштање материјала   ком 1 

За партију бр.1 и бр.2 
- алат потребан за извођење радова 

 
4) Додаје се и нови додатни услов: 
„Уз понуду понуђач је дужан да достави узорак паркета са подконструкцијом (целу даску).“ 
 
V На страни бр.8 : 
1)Tачка 6. брише се у целости. 
 
2)  код техничких и кадровских капацитета у ставу 1.иза речи грађевинског инжењера додају се речи   
„ и фотокопија уговора о делу уколико је по том основу ангажован“. 
 
3) Пословни капацитет понуђач доказује потврдом ( слободна форма) од наручиоца  код кога је понуђач 
извео радове а која садржи количину уграђеног паркета.  
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VI  На страни бр.10 : 
ДОКАЗИ И ПРИЛОЗИ- обрасци: бришу се сви обрасци ( од бр.1 до бр.18). 
 
 
VII Наручилац не продужава рок за подношење понуда.  
 
VIII  Измене и допуне Конкурсне документације се објављују на Порталу јавних Набавки. 
 
              Комисија за ЈН бр.1/2015 
`       


