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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина 6 

Телефон: +381 11 3618 437 

Факс: +381 11 362 0094 

ЖАТ: 423 

e-mail: nabavka@infrazs.rs  

Број: 24/2018 -1736  

Датум: 31.07.2018. год. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ РУЧНИ АЛАТ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,  

СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, БРОЈ 26/2018  

 

На страни 12/85 реченица која гласи: 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.1 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Мења се и гласи: 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Прилог страна 12/85 
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 Прецизно калибрисана 

 Оптималан пренос силе 

 Ергономска ручка и мала тежина обезбеђују комфор при раду 

 Хром ванадијум електрични челик специјалног квалитета, каљен у уљу 

 Капацитет хилзни 0,08 - 10 mmm² 

 Мултикомпонентне ручке 

 Дужина 180mm до 200mm 

 Тежина 405 g 

 

Позиција 13. Клешта шведска коса 45° од 1" 

 Израђена од Хром-ванадијум челика 

 Додатно Индуктивно  окаљене чељусти DIN 5234 форма B 

 Ојачане вођице 45 степени 

 Дужина мин 310 mm 

 Пречник цеви 42 mm 

Позиција 14.Маказе за гране  

 Маказе за гране,  

 Дворучне,  

 Укупне дужине 520-550mm,  

 Глава 130mm 

Позиција15. Прскалица леђна  16lit  

 

 Прскалица је погодна за распршивање материја као сто су: инсектициди, фунгициди и средства за 

третирање семена.  

 Резервоар: 16-18l 

 Маx. притисак: 0.2-0.4 Mpa (2-4 Bar) 

 Маx. температура течности: до 40C 

 Обим испоруке: наставак за прскање са две подесиве дизне, испоручује се са комплетом резервних 

гумица 

 Тежина: 3.4 kg 

 

Позиција 16. Конзолна хидраулична дизалица 2Т  

 

 Дизалица 2Т конзолна,  

 Рука подесива у 4 радне позиције,  

 Са предњим фиксним и задњим окретним точковима за лакше позиционирање,  

 Сигурносни вентил за заштиту од преоптерећења,  

 Кука окретна 360',  

 Двостепена пумпа, 

 Контрола спуштања,  

 Висина постоља до 215мм,  

 Висина дизања мин. 3300мм 

 

Позиција 17. Аналогна лемна станица 

 

 Аналогна лемна станица 

 Напајање: P 51, 50W, 230VAC 

Лемна ручка Silver Line TCPS, 50W, 24V 

 са LT M врхом 

 Сталак за лемилицу KH 20 са сунђером 

 Двостепена контрола температуре помоћу температурног сензора 

 ESD заштита 
 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 потребно је доставити копије важећих сертификата 

VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 



 

 

 

 

На страни 19 и 20/85 реченица која гласи 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.1 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Мења се и гласи: 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Прилог страна 19 и 20/85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен 

Образац 8 – Изјава о неопходном финансијском капацитету (дат у поглављу 

XI ове конкурсне документације), уз који је потребно  приложити Извештај 

о бонитету БОН-ЈН, издат од Агенције за привредне регистре или Биланс 

стања и Биланс успеха, са мишљењем овлашћеног ревизора. Уколико 

понуђач није субјекат ревизије, у складу за Законом о рачуноводству и 

ревизији, дужан је да достави одговарајући акт – одлуку или изјаву у складу 

са законским прописима за 2015., 2016. и 2017. годину.  

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов биће оцењене као 

неприхватљиве. 

НАПОМЕНА:  
Понуђач није у обавези да доставља тражени доказ уколико су подаци јавно 

доступни на интернет  страници Агенције за привредне регистре и Народне 

банке Србије уколико у понуди наведе интернет страницу на којој су 

подаци, који су тражени у оквиру услова, јавно доступни. 

 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 Понуђач је у дужан да, уз понуду, достави доказ да располаже неопходним пословним 

капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017.) 

извршио испоруке добара, примерене предметној јавној набавци, у уговореном року и 

кавалитету у збирном износу који је једнак или већи од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а, најмање у једној од претходне три обрачунске године (збирни износ свих референц 

листи мора бити једнак или већи од укупне вредности понуде без ПДВ-а). 

Доказ: 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен, потписан и оверен 

Образац 9 – Изјава о неопходном пословном кацацитету (дат у поглављу XI 

ове конкурсне документације), уз коју је потребно приложити потврде – 

референц листе (дате у поглављу XI ове конкурсне документације) својих 

наручилаца као доказ да су предметни уговори или рачуни, за претходне три 

обрачунске године,  реализовани у збирном износу који је једнак или већи 

од укупне вредности понуде,  најмање у једној од претходне три обрачунске 

године. 

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана 

документа биће оцењене као неприхватљиве. 
3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду,  достави доказ да располаже неопходним техничким 

капацитетом  и то: 
 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 копије важећих 

сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Копије важеће исправе о усаглашености издате у складу са Правилником о 

електромагнетској компатибилниости /ЕМС/ („Сл. гласник РС“, број 13/2010) 

„Потврда о усаглашености“ за понуђене моделе алата под рб. 5 до 8 – издате од 

домаћег Именованог тела за оцењивање усаглашености.  

 

Уколико Понуђач није „носилац Потврде о усаглашености“ (подносилац захтева), 

дужан је да достави копију писаног овлашћења за њено коришћење односно употребу 

од стране „носиоца Потврде о усаглашености“ са печатом и потписом овлашћеног 

лица. 

 

 



 

 

 

 

Доказ: 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 Понуђач је дужан да, 

уз понуду, достави копије важећих сертификата VDE, IEC 60900 или 

одговарајуће. 
 

За понуђене моделе алата под рб. 5 до 8 Доставити важеће исправе о 

усаглашености издате у складу са Правилником о електромагнетској 

компатибилниости /ЕМС/ („Сл. гласник РС“, број 13/2010) „Потврда о 

усаглашености“– издате од домаћег Именованог тела за оцењивање 

усаглашености.  

 

Уколико Понуђач није „носилац Потврде о усаглашености“ (подносилац захтева), 

потребно је да располаже писменим овлашћењем за њено коришћење односно 

употребу од стране „носиоца Потврде о усаглашености“ са печатом и потписом 

овлашћеног лица. 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално 

испуњавати овај услов. 

Понуде понуђача који не испуњавају овај услов или не садрже захтевана документа 

биће оцењене као неприхватљиве. 

 

 

 
5.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.1. И 5.2. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном 

приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем доказа наведених у табеларном приказу чиме потврђује да испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 

подизвођача достави захтеване доказе.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе 

о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Додатне услове група понуђача испуњава 

заједно. 

 

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку, наручилац 

ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена 

као најповољнија, да доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 

понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) 

до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН. 

Понуђач је дужан да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико 

на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач  у понуди навео интернет страницу на којој су 

тражени докази јавно доступни. 



 

 

 

 

 

 

На страни 77/85 реченица која гласи 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.1 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Мења се и гласи: 

 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 потребно је доставити копије 

важећих сертификата VDE, IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Прилог страна 77/85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Хром ванадијум електрични челик специјалног квалитета, каљен у уљу 

 Капацитет хилзни 0,08 - 10 mmm² 

 Мултикомпонентне ручке 

 Дужина 180mm до 200mm 

 Тежина 405 g 

 

Позиција 13. Клешта шведска коса 45° од 1"  

 Израђена од Хром-ванадијум челика 

 Додатно Индуктивно  окаљене чељусти DIN 5234 форма B 

 Ојачане вођице 45 степени 

 Дужина мин 310 mm 

 Пречник цеви 42 mm 

Позиција 14.Маказе за гране  

 Маказе за гране,  

 Дворучне,  

 Укупне дужине 520-550mm,  

 Глава 130mm 

Позиција15. Прскалица леђна  16lit  

 

 Прскалица је погодна за распршивање материја као сто су: инсектициди, фунгициди и средства за 

третирање семена.  

 Резервоар: 16-18l 

 Маx. притисак: 0.2-0.4 Mpa (2-4 Bar) 

 Маx. температура течности: до 40C 

 Обим испоруке: наставак за прскање са две подесиве дизне, испоручује се са комплетом резервних 

гумица 

 Тежина: 3.4 kg 

 

Позиција 16. Конзолна хидраулична дизалица 2Т  

 

 Дизалица 2Т конзолна,  

 Рука подесива у 4 радне позиције,  

 Са предњим фиксним и задњим окретним точковима за лакше позиционирање,  

 Сигурносни вентил за заштиту од преоптерећења,  

 Кука окретна 360',  

 Двостепена пумпа, 

 Контрола спуштања,  

 Висина постоља до 215мм,  

 Висина дизања мин. 3300мм 

 

Позиција 17. Аналогна лемна станица 

 Аналогна лемна станица 

 Напајање: P 51, 50W, 230VAC 

 Лемна ручка Silver Line TCPS, 50W, 24V 

 са LT M врхом 

 Сталак за лемилицу KH 20 са сунђером 

 Двостепена контрола температуре помоћу температурног сензора 

 ESD заштита 

 
 

За понуђене изоловане алате под редним бројем: 1.2 до 1.10 потребно је доставити копије важећих  

сертификата VDE,  IEC 60900 или одговарајуће. 

 

Доставити важеће исправе о усаглашености издате у складу са Правилником о електромагнетској 

компатибилниости /ЕМС/ („Сл. гласник РС“, број 13/2010) „Потврда о усаглашености“ за понуђене моделе алата 

под рб. 5 до 8 – издате од домаћег Именованог тела за оцењивање усаглашености.  


