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И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1) 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
 

ИСПОРУКА, УГРАДЊА И ПУШТАЊЕ У РАД БРЗИХ 
ЕЛЕКТРОПУЊАЧА ЗА АУТОМОБИЛЕ НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА 

 
 

Број јавне набавке: 154/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е о г р а д 
април 2019. године 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
405/18-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-405/18-3, Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: 
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне 
документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

 
ИСПОРУКА, УГРАДЊА И ПУШТАЊЕ У РАД БРЗИХ 

ЕЛЕКТРОПУЊАЧА ЗА АУТОМОБИЛЕ НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА 
 
 

Број јавне набавке: 154/2018 

 
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – 1. Предмет јавне набавке мења се 
став 1. тако да сада гласи: 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни финансијски капацитет – 
Понуђач мора да је у току 2015, 2016 и 2017. године, за све године заједно, остварио 
пословни приход у минималном износу од 300.000.000,00 динара без пореза на додатну 
вредност. 

 
Доказ: Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2015, 

2016 и 2017. годину или извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) или „скоринг“ за 
наведени период издат од стране Агенције за привредне регистре (АПР) не старији од 6 
месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 8. 

Начин и услови плаћања, рок за извршење, гарантни рок и рок важења понуде, подтачка 8.2. 
Захтев у погледу рока извршења и гарантног периода, мења се став 3. тако да сада гласи: 

 
Понуђени гарантни период се рачуна од дана инсталирања опреме на наплатним 

станицама и не може бити краћи од гаранције произвођача, односно за инверторе не 
може бити краћи од 7 година, а за соларне панеле не може бити краћи од 10 година 
рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји. 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. 

Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. тако да сада гласи: 
 
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, 

Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – 
Испорука, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача за аутомобиле на 
наплатним станицама, ЈН бр. 154/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до петка 19. априла 2019. 
године до 09,30 часова.“ 

 
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3. 

Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 19. априла 2019. године у 10,00 

часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 
282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети 
писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“ 

 
Поглавље VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, мења се у целости тако да сада гласи: 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2019. године, за јавну 

набавку услуга – Испорука, уградња и пуштање у рад брзих електропуњача за аутомобиле 
на наплатним станицама, ЈН бр. 154/2018. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Врста правног лица: микро – мало – 
средње – велико, физичко лице 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:  
 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

5) НАША ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ, УГРАДЊУ И ПУШТАЊЕ У РАД БРЗИХ ПУЊАЧА 
ЗА ПУЊЕЊЕ АУТОМОБИЛА НА НАПЛАТНИМ СТАНИЦАМА ГЛАСИ: 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-а   

Рок за испоруку и инсталирање електро пуњача 
(не дужи од 150 календарских дана од дана 
увођења у посао) 

 

Понуђени гарантни рок за инверторе (не краћи 
од 7 година) 

 

Понуђени гарантни рок за соларне панеле (не 
краћи од 10 година) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 

 
У _______________ дана _________ 2019.г. 
 
 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 

М.П. 

 


