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1. На 4 и 5, страни Конкурсне документације врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок испоруке и уградње у Табели 1. под редним бројем 12 и 13 стоји:
1. Противпожарна опрема и уградња
Red.
brој

Opis

1

2
OPREMA
Isporuka, ugradnja i obeležavanje adresabilni izlazni modul tip
BX-REL4 Securiton ili odgovarajući, koji poseduje 4 releja, svaki
sa po tri kontakta (COM, NO i NC). Svaki izlaz se posebno programira
i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom
za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS sertifikat i da
zadovoljava standard SRPS EN54-18.
Isporuka i ugradnja adresabilni ulazni modul tip BX-IM4
Securiton ili odgovarajući, za 4 beznaponska kontakta. Svaki ulaz se
posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje se sa
razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da poseduje VdS
sertifikat i da zadovoljava standard SRPS EN54-18.

12.

13.

Jedinica mere

Količina
3

kom

16

kom

5

Jedinica mere

Količina

Мења се и гласи:
1. Противпожарна опрема и уградња
Red.
brој

Opis

1

2
OPREMA
Isporuka, ugradnja i obeležavanje adresabilni izlazni modul tip
BX-REL4 Securiton ili odgovarajući, koji poseduje 2 ili više
releja, svaki sa po tri kontakta (COM, NO i NC). Svaki izlaz se
posebno programira i konfiguriše pomoću PC softvera. Isporučuje
se sa razvodnom kutijom za montažu na zid. Modul treba da
poseduje VdS sertifikat i da zadovoljava standard SRPS EN54-18.
Isporuka i ugradnja adresabilni ulazni modul tip BX-IM4
Securiton ili odgovarajući, za 2 ili više beznaponska kontakta.
Svaki ulaz se posebno programira i konfiguriše pomoću PC
softvera. Isporučuje se sa razvodnom kutijom za montažu na zid.
Modul treba da poseduje VdS sertifikat i da zadovoljava standard
SRPS EN54-18.

12.

13.

3

kom

16

kom

5

2. На 10.страни Конкурсне документације стоји:
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
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1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).
Мења се и гласи:
„1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке;
5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).
3. На 11. страни конкурсне документације стоји:
5. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана. 75. Закона
за учешће у јавној набавци:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: - Доказ: Правна лица: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
1.1. Доказ: Правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1.2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
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организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
1.3. Доказ: Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач.3) Закона Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
Мења се и гласи:
„5. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно
лице као понуђач или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда;
2) Доказ: Правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
Доказ: Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта.
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
4) важеће Овлашћење за обављање послова пројектовања и извођења посебних
система и мера заштите од пожара за област:Извођење стабилних система за дојаву
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издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије-Сектор за ванредне
ситуације, Управа за превентивну заштиту;
Доказ не може бити старији од два месеца од датума отварања понуда;
5) Потписана изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
4. На страни 11. Конкурсне документације стоји: 2) Докази о поседовању одговарајућих
кадровских капацитета (чл. 76. ст. 2. Закона) су:
2.1. копија лиценци, копија потврда Инжењерске коморе Србије да одлуком
суда части лиценце нису одузете и копија М3 обрасца;
2.2. копија лиценце и копија М3 обрасца;
2.3. копија уверења о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
2.4. копија уверења МУП-а о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
Мења се и гласи:
2) Докази о поседовању одговарајућих кадровских капацитета (чл. 76. ст. 2. Закона) су:
2.1. копија лиценци, копија потврда Инжењерске коморе Србије да
одлуком суда части лиценце нису одузете и копија М3 обрасца;
2.2. копија лиценце и копија М3 обрасца или копија уговора о делу;
2.3. копија уверења о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
2.4. копија уверења МУП-а о положеном стручном испиту и копија М3 обрасца;
На 12. Конкурсне документације стоји:
8. Презентација доказа о испуњености услова за потписивање уговора
1) Понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, мора да, приликом
потписивања уговора, достави копије доказа о испуњености услова.
2) Наручилац може писмено тражити на увид оригинале или оверене копије доказа
да му понуђач достави у року од 8 дана од упућеног позива. Недостављање на увид оригинале
или оверене копије, наручилац ће одбити понуду.
3) Понуђач, који се налази у регистру понуђача, који се води на интернет
страници код Агенције за привредне регистре не морају да доставе обавезне доказе из
одељка 1., став 1), алинеја 1.1., овог поглавља уз навођење своје интернет страница у
Агенцији за привредне регистре.
4) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Мења се и гласи:
8. Презентација доказа о испуњености услова за потписивање уговора
1) Понуђач, чија је понуда оцењена као најповољнија, мора да, приликом
потписивања уговора, достави копије доказа о испуњености услова.
2) Наручилац може писмено тражити на увид оригинале или оверене копије
доказа да му понуђач достави у року од 8 дана од упућеног позива. Недостављање на
увид оригинале или оверене копије, наручилац ће одбити понуду.
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3) Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став
1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН
4) Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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На 13. страни конкурсне документације стоји:
9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 11/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача ___________________________________,
дајем следећу:
(назив понуђача)
ИЗЈАВУ
Да као учесник у поступку јавне набавке добра број ЈН 11 /2016 – Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавам/о услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
5) Понуђач испуњава и додатне услове специфициране Конкурсном
документацијом:
5.1 поседовање минималних финансијских капацитета;
5.2. располаже адекватним кадровским капацитетом
5.3. располаже адекватним техничким капацитетом
Прихватам да на захтев Наручиоца, ако будем изабран као најповољнији понуђач, ове
доказе доставим у оригиналу или овереним копијама приликом потписивања уговора.

У ___________, дана ______ 2016.

М.П

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана и
оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

__________________________________________________________________________
Измена и допуна Конкурсне документације за ЈН број 11/2016
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Мења се и гласи:
9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БРОЈ 11/2016
Да као учесник у поступку јавне набавке добра број ЈН 11 /2016 – Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавам/о услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
4) ) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
6) Понуђач испуњава и додатне услове специфициране Конкурсном
документацијом:
6.1 поседовање минималних финансијских капацитета;
6.2. располаже адекватним кадровским капацитетом
6.3. располаже адекватним техничким капацитетом
Понуђач је регистрован у Регистру понуђача на интернет страници
....................................... (попуњава регистровани понуђач).
Прихватам обавезу, као понуђач који није у Регистру понуђача да на захтев
Наручиоца, ако будем изабран као најповољнији понуђач, ове доказе доставим у
оригиналу или овереним копијама приликом потписивања уговора.

У ___________, дана ______ 2016.

М.П

Понуђач
____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана и
оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
__________________________________________________________________________
Измена и допуна Конкурсне документације за ЈН број 11/2016
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На 14.страни конкурсне документације стоји:
10. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ JН 11/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице у __________________________________ дајем
следећу:
(назив подизвођача)
ИЗЈАВУ
Да подизвођач у поступку јавне набавке радова број ЈН 11/2016 Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавао услове из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Уколико понуђач са подизвођачем буде изабран као најповољнији понуђач
наведене, на захтев наручиоца, ове доказе ће доставити у оригиналу или овереним
копијама приликом потписивања уговора.
У ___________ , дана ______ 2016.

Подизвођач
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

__________________________________________________________________________
Измена и допуна Конкурсне документације за ЈН број 11/2016
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Мења се и гласи:
„10. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ JН 11/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице у __________________________________ дајем
следећу:
(назив подизвођача)
ИЗЈАВУ
Да подизвођач у поступку јавне набавке радова број ЈН 11/2016 Набавка
противпожарне опреме са уградњом испуњавао услове из чл. 75. и 76. Закона о
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке;
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Подпонуђач је регистрован у Регистру понуђача на интернет страници
....................................... (попуњава регистровани подпонуђач).
Уколико понуђач са подизвођачем буде изабран као најповољнији понуђач наведене,
на захтев наручиоца, ове доказе ће доставити у оригиналу или овереним копијама
приликом потписивања уговора.

У ___________, дана ______ 2016.

Подизвођач
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милош Ђуровић
__________________________________________________________________________
Измена и допуна Конкурсне документације за ЈН број 11/2016
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