
Геронтолошки центар „Kњажевац“ 

Књажевац 

Ул. Карађорђева 55 

Број: 79-03 

Дана: 30.05.2019.године 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац даље врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

 

 ЈАВНЕ НАБАВКЕ У OTВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Наручилац Геронтолошки центар „Књажевац“ из Књажевца у конкурсној 

документацији  за јавну набавку бр. 4/19 -  Набавка намирница за исхрану корисника у 

року предвиђеном за достављање понуда врши следећу измену конкурсне документације: 

На страни број 25 конкурсне документације у оквиру одељка „IV услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“, под тачком 1.3. додатни услови, услов број 4 да понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом се мења и гласи: 

4) Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако са истим може да 

обезбеди квалитетну и благовремену испоруку  и ако поседује у свом власништу, лизингу 

или закупу: најмање 1 доставно возило са уређајем за хлађење за све партије, осим за 

партију бр.4 – свеже воће и поврће и да поседује-користи најмање 1 доставно возило које 

испуњава прописане услове  за превоз предметних добара за партију број 4 – свеже воће и 

поврће. 

Исти се доказује: Писмена изјава понуђача са описом његове техничке опремљености  и   

фотокопијом важеће саобраћајне дозволе, или копија уговора о закупу или лизингу, за 

најмање једно тражено доставно возило, за партију број 4 – свеже воће и поврће, и једно 

тражено доставно возило са уређајем за хлађење у транспорту, за све партије осим за 

партију број 4 – свеже воће и поврће, образац 10 и 10а. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oбразац 10 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНВВ 04/2019 

Намирнице за исхрану корисника 

(предмет јавне набавке обликован у пет партија)  

 

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ да, за учешће у отвореном поступку  јавне набавке добара бр. 04/2019 

намирнице за исхрану корисника, обликоване по партијама, располажем довољним 

техничким капацитетом, минимум једним одговарајућим доставним возилом, за партију 

број ______________________________. 

 

НАПОМЕНА: 

 

Уз образац 10 понуђач је дужан да достави: 

Копију важеће саобраћајне дозволе за доставно возило наведено у овом образцу, а у 

случају да је у саобраћајној дозволи понуђач није наведен као власник истог, потребно је 

доставити и доказ о правном основу коришћења доставног возила (нпр. уговор о 

купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл. за наведено доставно возило) 

 

 

 

Датум:                                                  МП Потпис одговорног лица 

___________                                                                                         _______________________ 

 

 

 * У случају подношења заједничке понуде, образац потписује овлашћени члан групе понуђача 

који је носилац посла 



Oбразац 10а 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈНВВ 04/2019 

Намирнице за исхрану корисника 

(предмет јавне набавке обликован у пет партија)  

 

 

ИЗЈАВА ДА ВОЗИЛО ПОСЕДУЈЕ РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача__________  

____________________________________________________ потврђујем да возило којим 

ћемо вршити доставу намирница, које су предмет јавне набавке бр. 04/2019, партија број 

_______________________, поседује расхладни уређај, односно спада у категорију возила 

„хладњача“. 

 

 

 

 

Потпис одговорног лица                                 М.П. 

 

______________________ 

 

 


