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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „ БАМБИ „ 
БАЧКА ТОПОЛА, Дунавска бр. 8. 

 
 

ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
 

- 09331100 - Соларни колектори за производњу топлоте – набавка и постављање инсталације за припрему 
топле потрошне воде коришћењем соларне енергије  -  
            

Број: 2/2017 
 

1. У конкурсној документацији у одељку 
 

„IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

1.2. Додатни услови“ 
 

у ставу првом, цртица пета врши се промена текста  „да је понуђач у 2016 години уградио најмање 
2000 м2 соларних колектора“ и нови текст гласи: 
 
„да је понуђач у последњих 5 год. до дана расписивања јавног позива уградио најмање 500 м2 
соларних колектора на територији Републике Србије“ 
 

2. У конкурсној документацији код  „ УПУТСТВА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“, код текста 
„Испуњеност додатних услова“ врши се промена текста „фотокопије уговора о раду, фотокопија обрасца 
М-4  или други документи у складу са Законом о раду “, и нови текст гласи: 

  
„фотокопије уговора о раду или уговора о делу, фотокопија обрасца М-4  или други документи у складу са 
Законом о раду“ 
 
врши се промена текста „референце о уградњи соларних колектора у 2016. години“ и нови текст гласи: 

 
„референце о уградњи соларних колектора у последнјих 5 година на територији Републике Србије закључно са 
даном објаве овог позива,уз право инвеститора да наведене референце провери директно код корисника 
уграђених соларних система“ 
 

3. У конкурсној документацији у одељку 

„9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ – Гаранција“ 

врши се промена текста „За  опрему која се уграђује понуђач је дужан да достави гаранцију  произвођача.“ и 
нови текст гласи: 

„За  опрему која се уграђује понуђач је дужан да достави гаранцију  произвођача чија гарација не може бити 
краћа од 10 год.“ 

Тачка 15. истог одељка се мења и нова тачка 15. гласи: 

   „15. Врста критеријума за д од елу уговора 
     Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољ нија понуд а“ 
применом след ећих критеријума: 
 

-  цена...............................50 понд ера 
-  референц листа.............30  понд ера 
-  гарантни рок.................20 понд ера 

 
1 . цена ............максимално  50 пондера 
 
рангирање према понуђеној цени: понуђач са најнижом ценом добија 50 пондера, а сваки наредни 
понуђач са већом ценом, по 5 пондера мање. 
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2. референц листа.............максимално 30 пондера 
 
понуђач од 2001м2 и више уграђених соларних колектора .................................30 пондера 
од 1001 до 2000м2...........................................................................................20 пондера 
од   500 до 1000м2 ............................................................................................10 пондера 
испод 500м2 .....................................................................................................0 пондера 
 

3 . гарантни рок...................максимално 20 пондера 
 

понуђач са понуђеним најдужим гарантним роком добија 20 пондера, а сваки наредни понуђач са 
краћим гарантним роком по 5 пондера мање“ 
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