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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. 404290/19-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-290/19-3, 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:

ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА РАСКРСНИЦЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 24 И ДРЖАВНОГ ПУТА I-Б РЕДА БР. 23
(КАМИЏОРСКА РАСКРСНИЦА) И ОСВЕТЉЕЊЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА
КАМИЏОРСКИ МОСТ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I-Б РЕДА БР. 24

Број јавне набавке: 76/2019
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, код додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, мења се
подтачка 3) тако да сада гласи:
„3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета – Доказ:
Поврде наручилаца да је понуђач у току 2015. 2016. 2017. 2018. или текућој
години, реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 60.000.000,00 динара
са порезом на додату вредност, а који се односе на одржавање и изградњу
инсталације јавног осветљења на државним путевима I и II реда (модел обрасца
потврде дат је на крају овог Поглавља).
Попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља конкурсне документације.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11.
Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача, мења се став 2. тако да сада гласи:
„Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана увођења у посао,
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. (модел обрасца банкарске
гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања
Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје Уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).“
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