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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ
У КИКИНДИ – ФАЗА 1 JН 17/2018 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу
3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
На страни 110 од 168

Уместо
Назив понуђача:
Број и датум понуде:
4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.
бр.

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1

УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или
Решење Привредног суда из регистра привредног субјекта.
-

правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за
привредне регистре. **

-

предузетник који није уписан у Регистар понуђача:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*,
односно извод из одговарајућег регистра.

-

предузетник који је уписан у Регистар понуђача:

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив
издаваоца, број и датум
издавања

Решење Регистра понуђача који води Агенције за
привредне регистре. **
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-

физичко лице:/

-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.

-

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје

УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка
2.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача
(доказ се доставља и за правно лице и за законског
заступника правног лица):
правно лице(1+2):
1. извод из казнене евиденције основног суда, односно
уверење основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) вишег суда у Београду
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html),
којим
се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала.
законски заступник правног лица: извод из казнене
евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта. Уколико правно лице има више законских
заступника, за сваког од њих се достављају ови докази.
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенција за
привредне регистре. **
-

предузетник који није уписан у Регистар понуђача:
извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта.

-

предузетник који је уписан у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенција за
привредне регистре. **

-

физичко лице: извод из казнене евиденције, односно
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова, да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта.
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-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,
ЗА
ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији (члан
75. став 1. тачка 4.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:

-

-

уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за
привредне регистре. **
предузетник који није уписан у Регистар понуђача:
уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење
Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне
регистре. **
- физичко лице:
уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).
-

4.

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,
ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ
НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда.
УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на
снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен,
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН
-

предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен,
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН

-

физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен,

потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН
-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице). ***

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). ****

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и
издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе
понуђача.
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Р.
бр.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1.

УСЛОВ: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за
учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да
је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2014., 2015. и
2016. години) остварио приход у минималном укупном износу од
75.000.000,00динара, и да је у последњих 6 месеци који
предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
није био у блокади.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА.
Наведени услов доказује се на следећи начин:
Уколико је понуђач правно лице, доставља:
- Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину).
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре не садржи податке о блокади за последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив,
понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив
издаваоца, број и датум
издавања

објављен позив, прилагањем и Потврде Народне
банке Србије, Одељење за принудну наплату,
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који
води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства,
доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од
самосталних делатности, издате од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности за три године (2014., 2015. и 2016.
годину);
 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на
пословном – текућем рачуну за три обрачунске године
(2014, 2015. и 2016. годину).
 Уколико претходно наведени документи за предузетника
не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који
претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив
прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју
издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани
период;
- Да у последњих 6 месеци који предходе месецу
објављивања позива за подношење понуда, није био у
блокади доказује се:
 Потврда НБС о броју дана неликвидности
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су
подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне
банке Србије.
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о
неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача
испуњавају заједно.
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не
доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је
дужан је да сам испуни задати услов.
-Да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5
(пет) обрачунских година, (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.
години), према подацима из АПР-а, добио оцену "СКОРИНГ
ББ" - веома добар бонитет.

* Доказ: Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за
претходних 5 (пет) обрачунских година, (2012., 2013., 2014., 2015.
и 2016. година).

2.

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за
учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева:
 да је Понуђач у периоду од последњих 5 година,
рачунајући од дана објављивања Позива, (2013., 2014.,
2015., 2016. и 2017. години) извео исте или истоврсне
радове, (тј. има референце за исте) у укупној вредности
од минимум 38.000.000,00динара са ПДВ-ом.
Као референтни радови признају се искључиво исти или
истоврсни радови који су предмет јавне набавке.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се
достављањем:
- Списка изведених радова на истим или истоврсним радовима
- Потврда издата од стране Наручиоца о реализацији закључених
уговора, потписана и оверена.
Потврде Наручиоца могу бити достављене и на другим
обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из
конкурсне документације,
- Фотокопија уговора са припадајућим евентуалним Анексима и
- Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних
ситуација за изведене радове у укупној вредности од минимум
38.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном
капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је
да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

УСЛОВ: Да понуђач поседује
менаџмента квалитета
- - ISO 9001 или одговарајући;
- ISO 14001 или одговарајући;
- OHSAS 18001 или одговарајући;
- ISO 37001 или одговарајући;
- ISO 27001 или одговарајући;
- ISO 50001 или одговарајући.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Фотокопија захтеваних Сертификата

важеће

сертификате

3.

УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право
располагања техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, и то минимум:

доставно возило носивости минимум 1,2 т - 2 ком


конзолна дизалица носивости најмање 200 кг - 1 ком



маказаста радна платформа – 2 ком



фасадна скела – 600 м2.

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују
се достављањем:
- Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица потписана
тј. извод из књиговодствене картице или фотокопија
књиговодствене картице на дан 31.12.2017. године из које се види
да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру
довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на
пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која
је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или
- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити
право власништва или право располагања, (уговор о закупу,
лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Уз
Уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац лизинга
власник тражене опреме.
- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и
полиса осигурања
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава
тражених у оквиру довољног техничког капацитета после
31.12.2017. године, уместо пописне листе може доставити други
доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог
основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).
Напомена: Уколико понуђач није власник покретне
маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на
располагању (уговор да има на располагању тражено возило,
сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг
куће)
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком
капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан
је да сам испуни задати услов о пословном капацитет

4.

УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет –
А) Најмање 20 радника запослених на неодређено време или
одређено време или ангажовани за обављање привремених и
повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој
понуди, сагласно Закону о раду и то:

1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411


1 носилац лиценце 414



1 носилац лиценце 450 или 451



1 носилац лиценце 453



1 носилац лиценце 430



1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском
капацитету.
- М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању
привремених и повремених послова или уговоре о делу или
уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања.
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије
- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери –
носиоци личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда
части издата лиценца није одузета.
НАПОМЕНА:
* Неоверене фотокопије
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском
капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове
групе који испуњавају тражене услове.
* Уговори о обављању привремених и повремених послова,
Уговори о делу и Уговори о допунском раду не могу бити са
одложеним правним дејством, односно извршиоци напред
наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења
понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у
случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће

извести радове....“ или сличног описа.

Мења се и гласи
Назив понуђача:
Број и датум понуде:
4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.
бр.

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1

УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или
Решење Привредног суда из регистра привредног субјекта.
-

правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за
привредне регистре. **

-

предузетник који није уписан у Регистар понуђача:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*,
односно извод из одговарајућег регистра.

-

предузетник који је уписан у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенције за
привредне регистре. **

-

физичко лице:/

-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив
издаваоца, број и датум
издавања

предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.
-

2

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје

УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка
2.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача
(доказ се доставља и за правно лице и за законског
заступника правног лица):
правно лице(1+2):
3. извод из казнене евиденције основног суда, односно
уверење основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
4. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) вишег суда у Београду
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visemsudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html),
којим
се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала.
законски заступник правног лица: извод из казнене
евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне

-

средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта. Уколико правно лице има више законских
заступника, за сваког од њих се достављају ови докази.
правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенција за
привредне регистре. **

-

предузетник који није уписан у Регистар понуђача:
извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене
евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта.

-

предузетник који је уписан у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенција за
привредне регистре. **

-

физичко лице: извод из казнене евиденције, односно
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова, да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање
овог уверења може се поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта.

-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,

предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.
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ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,
ЗА
ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији (члан
75. став 1. тачка 4.)
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:

-

-

уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за
привредне регистре. **
предузетник који није уписан у Регистар понуђача:

уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење
Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне
регистре. **
- физичко лице:
уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе
и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,

4.

-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице).

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни и докаже овај услов.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,
ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ
НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда.
УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на
снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен,
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН
-

предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен,
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН

-

физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен,
потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана
75. став 2. ЗЈН

-

подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има
(правно лице, предузетник, физичко лице). ***

-

група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник,
физичко лице). ****
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и
издат након објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.
НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе
понуђача.
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Р.
бр.

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1.

УСЛОВ: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за
учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да
је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2014., 2015. и
2016. години) остварио приход у минималном укупном износу од
75.000.000,00динара, и да је у последњих 6 месеци који
предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда
није био у блокади.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА.
Наведени услов доказује се на следећи начин:
Уколико је понуђач правно лице, доставља:
- Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину).
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре не садржи податке о блокади за последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив,
понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је
објављен позив, прилагањем и Потврде Народне
банке Србије, Одељење за принудну наплату,
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који
води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства,
доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од
самосталних делатности, издате од стране надлежног
пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности за три године (2014., 2015. и 2016.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив
издаваоца, број и датум
издавања

годину);
 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на
пословном – текућем рачуну за три обрачунске године
(2014, 2015. и 2016. годину).
 Уколико претходно наведени документи за предузетника
не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који
претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив
прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју
издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани
период;
- Да у последњих 6 месеци који предходе месецу
објављивања позива за подношење понуда, није био у
блокади доказује се:
 Потврда НБС о броју дана неликвидности
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су
подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне
банке Србије.
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о
неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача
испуњавају заједно.
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не
доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је
дужан је да сам испуни задати услов.
-Да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5
(пет) обрачунских година, (2012., 2013., 2014., 2015. и 2016.
години), према подацима из АПР-а, добио оцену "СКОРИНГ
ББ" - веома добар бонитет.
* Доказ: Извештај о скорингу Агенције за привредне регистре за
претходних 5 (пет) обрачунских година, (2012., 2013., 2014., 2015.
и 2016. година).

2.

УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за
учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева:
 да је Понуђач у периоду од последњих 5 година,
рачунајући од дана објављивања Позива, (2013., 2014.,
2015., 2016. и 2017. години) извео исте или истоврсне
радове, (тј. има референце за исте) у укупној вредности

од минимум 38.000.000,00динара са ПДВ-ом.
Као референтни радови признају се искључиво исти или
истоврсни радови који су предмет јавне набавке.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се
достављањем:
- Списка изведених радова на истим или истоврсним радовима
- Потврда издата од стране Наручиоца о реализацији закључених
уговора, потписана и оверена.
Потврде Наручиоца могу бити достављене и на другим
обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из
конкурсне документације,
- Фотокопија уговора са припадајућим евентуалним Анексима и
- Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних
ситуација за изведене радове у укупној вредности од минимум
38.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном
капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је
да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

3.

УСЛОВ: Да понуђач поседује важеће сертификате
менаџмента квалитета
- - ISO 9001 или одговарајући;
- ISO 14001 или одговарајући;
- OHSAS 18001 или одговарајући;
- ISO 27001 или одговарајући;
- ISO 50001 или одговарајући.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Фотокопија захтеваних Сертификата
УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право
располагања техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, и то минимум:

доставно возило носивости минимум 1,2 т - 2 ком


конзолна дизалица носивости најмање 200 кг - 1 ком



маказаста радна платформа – 2 ком



фасадна скела – 600 м2.

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују

се достављањем:
- Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица потписана
тј. извод из књиговодствене картице или фотокопија
књиговодствене картице на дан 31.12.2017. године из које се види
да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру
довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на
пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која
је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или
- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити
право власништва или право располагања, (уговор о закупу,
лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Уз
Уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац лизинга
власник тражене опреме.
- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и
полиса осигурања
- у случају да је понуђач постао власник основних средстава
тражених у оквиру довољног техничког капацитета после
31.12.2017. године, уместо пописне листе може доставити други
доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог
основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).
Напомена: Уколико понуђач није власник покретне
маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на
располагању (уговор да има на располагању тражено возило,
сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг
куће)

4.

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком
капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан
је да сам испуни задати услов о пословном капацитет
УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет –
А) Најмање 20 радника запослених на неодређено време или
одређено време или ангажовани за обављање привремених и
повремених послова или ангажовани по уговору о делу или о
допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој
понуди, сагласно Закону о раду и то:
 1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411


1 носилац лиценце 414



1 носилац лиценце 450 или 451



1 носилац лиценце 453



1 носилац лиценце 430



1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском
капацитету.
- М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању
привремених и повремених послова или уговоре о делу или
уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања.
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије
- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери –
носиоци личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда
части издата лиценца није одузета.
НАПОМЕНА:
* Неоверене фотокопије
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе
понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском
капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове
групе који испуњавају тражене услове.
* Уговори о обављању привремених и повремених послова,
Уговори о делу и Уговори о допунском раду не могу бити са
одложеним правним дејством, односно извршиоци напред
наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења
понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у
случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће
извести радове....“ или сличног описа.

Комисија за јавну набавку

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа

