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ВТ-Н
На основу члана 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку – број 404-11/2018-IV – Опремање вртића у
Ковину – НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ, МАГАЦИН И ВЕШЕРАЈ,и то
у делу:
ОБРАЗАЦ 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОНПУНИ – ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ - НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЗА
КУХИЊУ, МАГАЦИН И ВЕШЕРАЈ (СА ИСПОРУКОМ И ОБУКОМ ОСОБЉА), тако што се:
1. ПОЗИЦИЈА 3.12.
Уместо:
’’Vruć vazduh 300C do 3000C, Para od 300C do 1300C; kombinacija Para-Vruć vazduh 300 C do 3000C’’.
Треба да стоји:
‘’Vruć vazduh 300C minim. 2500C, Para od 300C do 1300C; kombinacija Para-Vruć vazduh 300 C minim.
2500C’’.
2. ПОЗИЦИЈА 3.12. - БРИШЕ СЕ РЕЧЕНИЦА:
''Tehnički zahtev “Funkcija prikaza potrošnje energije za svaki pojedinačni postupak termičke obrade i na
dnevnom nivou”.
3. ПОЗИЦИЈА 3.12.
Уместо:
‘’Vrata uređaja sa troslojnim staklom, dva unutrašnja koja je moguće otvoriti (zbog lakšeg čišćenja) i sa
specijalnim premazom za reflektovanje toplote’’.
Треба да стоји:
‘’Vrata uređaja sa troslojnim staklom, dva unutrašnja koja je moguće otvoriti (zbog lakšeg čišćenja) i sa
specijalnim premazom za reflektovanje toplote''
ILI
''Vrata sa duplim staklom sa specijalnim premazom za reflektovanje topline i visokom energetskom
efikasnošću’’.
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4. ПОЗИЦИЈА 3.12.
Уместо:
’’LED osvetljenje unutrašnjosti uredaja kao i pojedinačnih nivoa sa signalizajom za svaki pojedinačni nivo.''
Треба да стоји:
’’LED osvetljenje unutrašnjosti uredaja kao i pojedinačnih nivoa sa signalizajom za svaki pojedinačni nivo.''
ILI
’’Halogeno osvetljenje pečnice sa poklopcem od stakla otpornog na udarce’’
5. ПОЗИЦИЈА 3.12.
Уместо:
‘’Minimum 7 nivoa čišćenja bez nadzora-čak i preko noći’’.
Треба да стоји:
‘’Minimum 7 nivoa čišćenja bez nadzora-čak i preko noći’’.
ILI
’’Potpuno automatsko čišćenje komore i odstranjivanje kamenca iz parogeneratora sa prepoznavanjem
zaprljanosti čak i preko noći sa tri operativna modaliteta ECO, Normal i Expres svaki sa po četiri nivoa
intenziteta čišćenja.Proces čišćenja uključuje potapanje, pranje, finalno ispiranje, dezinfekciju parom i
sušenje komore kuvanjem, sa sigurnosnim ciklusom ispiranja u slučaju prekida programa ili nestanka
struje’’.
6. ПОЗИЦИЈА 8.3.
Уместо:
‘’Temperaturnog režima -18ºC/-22Cº’’.
Треба да стоји:
‘’Temperaturnog režima -15ºC/-22Cº’’.
7. КОД ДОДАТНОГ УСЛОВА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ КОД ТАЧКЕ 3.2.
Уместо:
3.2. За добро на позицији бр. 1.8, 3.12, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 7.6, 8.2, 8.3, 12 i 12.1 из техничке
спецификације понуђач
мора да има
овлашћени сервис (сопствену или уговорену
сервисну
службу)
са
минимум
једним
сертификованим/ овлашћеним сервисером од
стране произвођача и минимум једним лицем
са сертификатом за куварски тренинг издат од
стране произвођача понуђеног добра на
позицији 3.12, који су сви радно ангажовани код
понуђача (или уговорног правног лица)

3.2.
Доставити
сертификате/овлашћења
произвођача као доказ да понуђач има сервисну
службу/сервис,
доставити
сертификате/
овлашћења
произвођача
са
именима
сертификованих/ овлашћених сервисера и лица са
сертификатом за куварски тренинг, доставити
основ радног ангажовања код понуђача (уговора о
раду или др. у складу са Законом о раду (Сл. гл.
РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09,32/13, 75/14, 13/17 –
одлука УС и 113/17). У случају да понуђач има
уговорену сервисну службу као доказ доставља
уговор са правним лицем (навести број јавне
набавке) које је овлашћено за сервис/сервисну
службу и има радно ангажованог сертификованог/
овлашћеног сервисера и лица са сертификатом за
куварски тренинг, у ком случају је потребно
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доставити
и
сертификате/
овлашћења
произвођача за сервис/сервисну службу тог
правног
лица,
сертификате/овлашћења
произвођача са именима за сертификоване/
овлашћене сервисере и лица са сертификатом за
куварски тренинг као и доказ о радном
ангажовању (уговор о раду или др. у складу са
Законом о раду (Сл. гл. РС. бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 3/17 – одлука УС и 113/17).
Сертификати не смеју бити старији од 2017.
године.
Треба да стоји:
3.2. Понуђач мора да има сервис (сопствени
или уговорену сервисну службу) са минимум
једним сервисером и минимум једним лицем за
куварски тренинг, који су сви радно ангажовани
код понуђача (или уговорног правног лица) у
складу са Законом о раду.

3.2. Доставити доказе о радном ангажовању за
сервисера и лица за куварски тренинг код
Понуђача (уговора о раду или др. у складу са
Законом о раду (Сл. гл. РС. бр. 24/05, 61/05,
54/09,32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17) .
У случају да Понуђач има уговорену сервисну
службу као доказ доставља уговор са правним
лицем (навести број јавне набавке) које има
сервисну службу и лице за куварски тренинг
У уговору који закључује Понуђач са правним
лицем треба да буде наведено да ће то правно
лице да обезбеди сервисну служби и лице за
куварски тренин за предметну јавну набавку.

8. ОБРАЗАЦ 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОНПУНИ – ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ - НАБАВКА И МОНТАЖА
ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ, МАГАЦИН И ВЕШЕРАЈ (СА ИСПОРУКОМ И ОБУКОМ
ОСОБЉА), НА СТРАНИ 45/66
Уместо текста:
''Понуђач је у обавези да уз понуду достави и копије тражених сертификата према техничкој
спецификацији у супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом''.
Треба да стоји текст:
''Понуђач се обавезује да приликом испоруке добара достави Наручиоцу целокупну пратећу
документацију, копије свих тражених сетификата према Техничкој спецификацији, упутство за
коришћење, гарантни лист, сервисну књижицу, списак овлашћених сервисера''.
9. КОД ДОДАТНОГ УСЛОВА – ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ КОД ТАЧКЕ 1.2.
Уместо:
1.2. Да је бонитет понуђача за период 2013- 1.2. Извештај о скорингу за период 2013.–2017.
2017 годину, оцењен са најмање ''веома добар године, издат од стране Агенције за привредне
регистре
бонитет''
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Треба да стоји:
1.2. Да је бонитет понуђача за период 2013- 1.2. Извештај о скорингу за период 2013.–2017.
2017 годину, оцењен са најмање ''добар године, издат од стране Агенције за привредне
регистре
бонитет''

10. VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОДУНУДУ, ПОД ТАЧКОМ 11 - ПОДАЦИ О
ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Уместо текста:
1) ''Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року – у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на
Наручиоца.
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о
намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са
изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о
намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног аванса, добро извршење посла и
отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљив''а.
Треба да стоји текст:
1. ''Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року – у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на
Наручиоца.
Наручилац ће вратити писма о намерама банке понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави писма о намерама банке за издавање гаранција за отклањање
грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као неприхватљива''.

Остала документација остаје непромењена.
Наручилац ће да објави Пречишћен текст конкурсне документације са свим изменама и
допунама у складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, и да продужи рок за достављање понуда.

У складу са одредбама члана 63.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015) ова измена представља допуну конкурсне документације за јавну набавку, бр.
404-11/2019-IV, и постаје њен саставни део.
ЗА КОМИСИЈУ
Верица Торлаковић Николић, члан
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