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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 радова – ИЗГРАДЊА ПЛАТОА И
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ У ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 7 бр. ЈН 80/2018 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
На страни 14 и 15 од 49

Уместо
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ


2.

Да у претходних дванаест
месеци од дана објављивања
позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није
имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних
банака за обављање платног
промета

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Потврда НБС да понуђач у
претходних дванаест месеци од
дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није био неликвидан.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да
понуђач
има
неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку, што подразумева да је
понуђач извео радове на изградњи
или реконструкцији саобраћајница,
паркинга
и
канализационих

Доказ: Табела Референц листа
(Образац
5).
са
уписаним
извршеним радовима, Уговорикопије, о извршеним радовима који
су уписани у рефернц листу ,
Потврде Наручиоца о извршеним

(Образац
6.)
и
прикључака у претходне три године радовима.
(2015., 2016., 2017.) од дана фотокопије прве и задње стране
расписивања јавне набавке у окончане ситуације.
укупном износу не мањем од
10.000.000,00 динара без ПДВ-а
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ








4.

Финишер-1 комад
Самохдни вибрациони ваљак
(гумени)- 1комад
Самохдни вибрациони ваљак
(глатки)- 1комад
Камион кипер носивости 3
тона – 1 комад
Комбинована машина за
копање рова, утовар
материјала и планирање
терена – 1 комад
Комбиновано возило за
превоз радника и материјала1 комад

Доказ:
За наведену опрему треба
доставити доказ о власништвууговор о купопродаји, или рачун, или
инвентарска листа, или уговор о
лизингу, закупу, са роком не краћим
од уговореног рока. За возила којa
се региструју доставити копију
саобраћајне дозволе. За остале
машине доставити Изјаву о
исправности издату од стране
власника, под пуном моралном,
материјалном и кривичном
одговорношћу.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ







Укупно 8 запослених радника
од чега:
Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 412 или
415 - минимално 1
Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 413 или
414 - минимално 1
Руковаоц грађевинским
машинама - минимално 1
Возач „С“ категоријеминимално 1
КВ радник – минимално 2
НК радник - минимално 2

Мења се и гласи

Доказ:
За одговорног извођача радова
(мин.1) треба доставити фотокопију
лиценце,
потврду
о
важењу
лиценце, фотокопију уговора о раду
и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.
За лица без лиценце (минумум 19)
која су оспособљена за извођење
наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор
о ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ


2.

Да у претходних дванаест
месеци од дана објављивања
позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није
имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних
банака за обављање платног
промета

Доказ:
Потврда НБС да понуђач у
претходних дванаест месеци од
дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није био неликвидан.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да
понуђач
има
неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку, што подразумева да је
понуђач извео радове на изградњи
или реконструкцији саобраћајница,
паркинга
и
канализационих
прикључака у претходне три године
(2015., 2016., 2017.) од дана
расписивања јавне набавке у
укупном износу не мањем од
10.000.000,00 динара без ПДВ-а

3.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Доказ: Табела Референц листа
(Образац
5).
са
уписаним
извршеним радовима, Уговорикопије, о извршеним радовима који
су уписани у рефернц листу ,
Потврде Наручиоца о извршеним
радовима.
(Образац
6.)
и
фотокопије прве и задње стране
окончане ситуације.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ








Финишер-1 комад
Самохдни вибрациони ваљак
(гумени)- 1комад
Самохдни вибрациони ваљак
(глатки)- 1комад
Камион кипер носивости 3
тона – 1 комад
Комбинована машина за
копање рова, утовар
материјала и планирање
терена – 1 комад
Комбиновано возило за
превоз радника и материјала1 комад

Доказ:
За наведену опрему треба
доставити доказ о власништвууговор о купопродаји, или рачун, или
инвентарска листа, или уговор о
лизингу, закупу, са роком не краћим
од уговореног рока. За возила којa
се региструју доставити копију
саобраћајне дозволе. За остале
машине доставити Изјаву о
исправности издату од стране
власника, под пуном моралном,
материјалном и кривичном
одговорношћу.

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ







Укупно 8 запослених радника
од чега:
Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 412 или
415 или 410 - минимално 1
Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 413 или
414 - минимално 1
Руковаоц грађевинским
машинама - минимално 1
Возач „С“ категоријеминимално 1
КВ радник – минимално 2
НК радник - минимално 2

Доказ:
За одговорног извођача радова
(мин.1) треба доставити фотокопију
лиценце,
потврду
о
важењу
лиценце, фотокопију уговора о раду
и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.
За лица без лиценце (минумум 19)
која су оспособљена за извођење
наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор
о ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.
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