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ПРЕДМЕТ: I Измена конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-06/19-
радови на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015
и 68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке радова број ДУ-ЈНР-
06/19 – радови на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“.

Измена се односи на следеће:

1.) На страни 2 од 64 конкурсне документације, у тачки 3.„Садржај“ додаје се „Табела 3:
Teхничка спецификација-предмер електро-радова“;

2.) На страни 17 од 64, у 4.поглављу конкурсне документације, табела 4.2, врши се корекција
погрешне нумерације дела 2.- услова за неопходан кадровски капацитет понуђача, у
исправно: 3., а сходно томе и корекције тачке 2.1 у тачка 3.1 и подтачака 2.1.1) и 2.1.2) у
исправно - подтачке 3.1.1) и 3.1.2);
Такође се у подтачки 3.1.2) (претходно подтачка 2.1.2) брише захтев (услов) да понуђач има
најмање 1 (једног) помоћног радника;

3.) На страни 56 од 64, начињена је техничка грешка у редном броју поглавља „7.Упутство
понуђачима како да сачине понуду“, треба да стоји „8.Упутство понуђачима како да сачине
понуду“.

У прилогу ове измене даје се коригована страна 2 од 64 „Садржај“ конкурсне
документације и страна 17 од 64 (део Табеле 4.2-Додатни услови за понуђача у погледу
неопходног кадровског капацитета) на којима су извршене наведене измене.

Услед наведених измена конкурсне документације, сходно одредбама члана 63 Закона о
јавним набавкама, не мења се раније утврђени рок за подношење и отварање понуда.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-06/19
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С А Д Р Ж А Ј

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА-
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ.
-Табела 1: Teхничка спецификација-предмер радова на канализационој мрежи у ученичком
дому“Алекса Дејовић“
-Табела 2: Teхничка спецификација-предмер радова на хидрантској мрежи у ученичком
дому“Алекса Дејовић“
-Табела 3: Teхничка спецификација-предмер електро-радова
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ УПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту:
Закона) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА НАРУЧИОЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

6.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

7. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧУНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:
7.1. Образац Изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке – чл. 75. став 1.Закона
7.2.Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. став 1.Закона
7.3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона
7.4. Образац изјаве о независној понуди
7.5. Образац понуде
7.6. Образац структуре цене са упутством за попуњавање-предмер и предрачун радова
7.7. Образац трошкова припреме понуде
7.8. Образац изјаве о битним захтевима и накнади за коришћење патената
7.9. Изјава понуђача -референц листа
7.10.Изјава понуђача за кадровски капацитет
7.11.Изјава понуђача за технички капацитет
7.12. Образац изјаве о обиласку локација
7.13. Образац-Модел уговора
8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Прилог 1: Динамички план извођења радова
Прилог 2: Модел меничног овлашћења

Укупан број страна конкурсне документације: 64
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3.

3. Да понуђач располаже
НЕОПХОДНИМ КАДРОВСКИМ
КАПАЦИТЕТОМ и то:

3.Доказује се:

3.1. да има минимум  10 (десет)
запослених или радно ангажованих
лица од којих
3.1.1.) најмање 3 (три) инжењера са
лиценцама од којих
- 1 (једног) дипломираног инжењера
са лиценцом ‒ 401 - Одговорни
извођач радова архитектонско-
грађевинских конструкција и
грађевинско-занатских радова на
објектима високоградње или 410-
одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и
грађевинско - занатских радова на
објектима високоградње,
нискоградње  и хидроградње или
411- Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и
грађевинско -
занатских радова на објектима
високоградње,
‒ 1 (једног) дипломираног инжењера
са лиценцом 414– одговорни извођач
радова хидротехничких објеката и
инсталација водовода и
канализације и
- 1 (једног) дипломираног инжењера
са лиценцом 450 - Одговорни извођач
радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона
и
3.1.2.) најмање
- 2 (два) водоинсталатера,
- 1 (једног) тесара,
- 1 (једног) зидара,
- 1 (једног) армирача,
- 1 (једног) возача и
- 1 (једно) лице са положеним
стручним испитом за БЗР (послове
безбедности и здравља на раду).

а) Попуњеном, потписаном и овереном
Изјавом понуђача о кадровском
капацитетету на Обрасцу 7.10
б) копијама уговора о раду за запослене
раднике на неодређено и одређено
време, односно копијама уговора о
привременим и повременим пословима
или уговора о делу или уговора о
допунском раду за радно ангажована
лица;

в) за инжењере поред доказа
наведених под тачком а) и б) доставити
и:
- копију лиценце,
- копију потврде о року важења лиценце
издате од стране
Инжењерске коморе Србије

г) за возача поред доказа наведених под
тачком а) и б) доставити и фотокопију
возачке дозволе;

д) за лице за послове безбедности и
здравља на раду поред доказа наведених
под тачком а) и б) доставити и:
- копију Уверења о положеном стручном
испиту
-Ако понуђач ангажује „правно лице“ за
послове безбедности и здравља на раду
прилаже следеће доказе у форми копија:
-лиценца „правног лица“ (за обављање
послова безбедност и здравља на раду
издата од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања),
-уговор између понуђача и „правног
лица“ о пружању услуга безбедности и
здравља на раду,
-уверење о положеном стручном испиту
за ангажовано лице , које је одређено да
понуђачу врши послове безбедности и
здравља на раду,
-решење ангажованог „правног лица“
којим се одређује да стручно лице за
БЗР понуђачу врши послове безбедности
и здравља на раду.

Напомена: Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају да понуду подноси самостално или са
подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно


