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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
Jавнa набавкa бр. 14/2014 - набавка услуге техничког прегледа изграђених објеката
(нови мост и пруга) у оквиру пројеката реконструкција и модернизација деонице
Гиље-Ћуприја-Параћин, у отвореном поступку.

1. У конкурсној документацији на страни 6, под тачком V, стоји:
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона о јавним набавкама);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона о јавним набавкама);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке - Да понуђач у складу са Законом о
планирању и изградњи поседује решење Министарства о
испуњеност услова за израду техничке документације и/или
извођење радова, и то следеће лиценце:

1.
2.
3.
4.

П141Г2 или И141Г2
П142Г1 или И142Г1
П141Е1 или И141Е1
П141Е4

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама).
1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона
о јавним набавкама, и то:
1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
финансијским капацитетом и то:
Да је Понуђач остварио промет у претходне три године (збирно) у износу од
21 милион динара без ПДВ-а и да претходне три обрачунске године није
пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у
коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.
2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Да је у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење
понуда, извршио услугу техничког прегледа саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром и објектима.
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то да има у
радном односу или ангажовано уговором о делу одговорне извршиоце, носиоце
личних лиценци, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

312 или 315 или 412 или 415
310 или 410
350 или 450
353 или 453
352 или 353 или 453

1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходно
испуњеност тог услова.
Мења се и сада гласи:
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона о јавним набавкама);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст.
1. тач. 3) Закона о јавним набавкама);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.
76. Закона о јавним набавкама, и то:
1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним
финансијским капацитетом и то:
Да је Понуђач остварио промет у претходне три године (збирно) у износу од
21 милион динара без ПДВ-а и да претходне три обрачунске године није

пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у
коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.
2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Да је у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење
понуда, извршио услугу техничког прегледа саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром и објектима.
3) Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то да има у
радном односу или ангажовано уговором о делу одговорне извршиоце, носиоце
личних лиценци, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

312 или 315 или 412 или 415
310 или 410
350 или 450
353 или 453
352 или 353 или 453

4) Да има важећу дозволу надлежног министарства за обављање делатности
- Да понуђач има следеће важеће лиценце:
1.
2.
3.
4.

П141Г2 или И141Г2
П142Г1 или И142Г1
П141Е1 или И141Е1
П141Е4

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1.
тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

2. У конкурсној документацији на страни 10, под тачком 5) –
упутство како се доказује испуњеност услова, стоји:
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности, и то:
 да поседује лиценце: П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1;
П141Е1 или И141Е1, и П141Е4.
Доказ: Копије Решења издата од стране Министарства надлежног за послове
грађевинарства.

Мења се ( брише се тачка 5, на страни 10 и пребацује под испуњеност
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, тачка 4 ) и сада
гласи:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом
Доказ: 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. Уколико Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре не садржи податке о блокади рачуна 6 месеци од дана
објављивања позива за подношење понуда, 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 банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем,
контролу и унос основа и налога, 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 (2012., 2013. и 2014. годину);
 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном –
текућем рачуну за три године (2012., 2013. и 2014. 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, Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;

****Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни
задати услов.
2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем доказа за сваки објекат
наведени у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са
уписаним подацима о референтним објектима: назив и врста припадајуће
инфраструктуре) – референтни објекат (сви докази морају бити из траженог
периода: 5 година пре објављивања Позива за подношење понуда), и то:
- фотокопија решења о формирању комисије издате од стране надлежног
Министарства или наручиоца.
3) Да располаже неопходним кадровским капацитетом
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
Личне лиценце одговорних вршиоца услуге техничког прегледа, који ће
решењем бити именовани за вршење услуге у предметној јавној набавци.
Потврде ИКС-а да су одговорним вршиоцима услуге техничког прегледа чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;
Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци:
Фотокопију радне књижице (за ангажоване који су запослени код понуђача на
неодређено време), односно копије уговора о радном ангажовању лица
(уговор о раду на одређено време, уговор о обављању привремених и
повремених послова и сл.);
Уколико се одговорни вршиоци услуге техничког прегледа ангажују по
основу уговора (уговор о раду на одређено време, уговор о обављању
привремених и повремених послова и сл.), потребно је у самом уговору
навести да се носилац личне лиценце ангажује за вршење услуге
техничког прегледа на објекту у предметној јавној набавци, у супротном
понуда ће се одбити као неприхватљива.
4) Да има важећу дозволу надлежног министарства за обављање
делатности, и то:
 да поседује лиценце: П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1;
П141Е1 или И141Е1, и П141Е4.
Доказ: Копије Решења издата од стране Министарства надлежног за послове
грађевинарства.

С поштовањем

Комисија за ЈН

