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ПРЕДМЕТ: II Измена конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-01/18радови на уређењу таванског простора анекса дома на Коаонику

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-01/18 – Уређење таванског простора анекса дома на Копаонику.
Измена се односи на додатни услов за неопходан финансијски капацитет понуђача
наведен у делу 4.2 конкурсне документације, тачка 1, , а који се тиче елемента „Scoringa“
правног лица-понуђача „да у Z –score Алтманова функција вероватноће банкротства за
2016.годину буде већа од 10,00.“ Уместо наведеног, захтев по предвиђеном услову мења се у „да у
Z –score Алтманова функција вероватноће банкротства за 2016.годину буде већа од 3,00.“
У прилогу ове измене и допуне даје се кориговани образац 4.2. „Додатни услови за учешће
у поступку јавне набавке из члана 76.Закона“ у делу тачке 1. –неопходан финансијски капацитет
понуђача, јавне набавке ДУ-ЈНР-01/18.
Услед наведене измене конкурсне документације не мења се рок за подношење и отварање
понуда.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-01/18

За

правна

лица,

предузетнике

и

Да је измирио доспеле порезе, физичка лица као понуђаче:
доприносе и друге јавне дажбине у - Уверење Пореске управе Министарства
складу са прописима Републике финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења
3. Србије или стране државе када има
надлежне локалне самоуправе да је
седиште на њеној територији (чл. 75.измирио обавезе по основу изворних
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
локалних јавних прихода;

4

Ови докази не смеју бити старији од 2
месеца пре отварања понуда.
Да је поштовао обавезе које произлазеЗа правна лица, предузетнике и физичка лица као
из важећих прописа о заштити на раду, понуђаче:
запошљавању и условима рада, заштити -Изјава која је саставни део конкурсне
животне средине, као и да нема забрану документације
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

4.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.
ЗАКОНА

Р.
бр.

УСЛОВИ

1.Да понуђач располаже неопходним
ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ и то:
1.1.) Да рачун понуђача није био у блокади
ни један дан у периоду од 12 месеци пре
дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки;

1.

1.2.) Неопходно је да:
А) ако је понуђач „Правно лице“, у важећем
Scoring-u за област 41-Изградња зграда,
сектор Ф- Грађевинарство, издатом од стране
Агенције за привредне регистре Републике
Србије има бонитет најмање ББ (прихватљиви бонитети су ББ- , ББ, ББ+ и
АА),
као и да у Z - score Алтманова функција
вероватноће банкротства за 2016. годину
буде већа од 3,00.
Б) ако је понуђач предузетник, да у важећем
бонитету БОН ЈН, који обухвата 2016. годину,
код показатеља за 2016. годину
-у трећем делу „Сажети биланс успеха“ под
редним бројем 32 Т. „Нето губитак“ има
вредност „0“
-у петом делу делу-„Показатељи за оцену
бонитета“ под редним бројем 4-2.2. „Степен
укупне задужености индивидуални“ буде мањи
од 0,2
-у редном броју 7-4.2. „коефицијент

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

1.Доказује се:
- Понуђачи нису у обавези да
достављају
доказ
за
испуњеност овог услова, јер је
овај податак јавно доступан на
интернет страници НБС

А) за правно лице:
-фотокопијом важећег Scoring-a
(објављеног
на
интернет
страници Агенције за привредне
регистре),
за
област
41Изградња зграда, сектор ФГрађевинарство, издатог од
стране Агенције за привредне
регистре Републике Србије, који
обухвата
и
податке
из
финансијскиг извештаја за 2016.
годину;
Б) за предузетника:
-фотокопијом важећег БОН ЈН
који обухвата 2016.годину.
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Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако
је неки од
доказа на
њој јавно
доступан

обрта потраживања од купаца индивидуални“
буде већи од 12
-у редном броју 8-4.3. „коефицијент обрта
према добављачима индивидуални“ буде већи
од 12.
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

2. Да понуђач располаже
НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ
КАПАЦИТЕТОМ и то:

2.Доказује се:
a) Изјавом-референц листом понуђача о
изведеним радовима (Образац 6.6. )
б) Потврдама Наручилаца/Инвеститора на
Обрасцу 6.7. да је пoнуђaч, у пoслeдње 2
године (2016. и 2017. гoдине) извео

грађевинско-занатске и инсталатерске
радове у укупној збирној вредности од
најмање 13.000.000,оо динара без пдв-а.

2.

2.1. да је у последње 2 године
(2016. и 2017. године) извео
радове
у
укупној
збирној
вредности
од
најмање
13.000.000,оо динара без пдв-а.

2.2. Понуђач мора да поседује
сертификате о испуњености
стандарда ISO 9001, ISO 14001 и
ISO 50001.

Потврда може бити попуњен Образац
6.7. из конкурсне документације, или
потврда
наручиоца/инвеститора
на
меморандуму наручиоца/инвеститора са
обавезном садржином:
- предмет уговора тачан назив
- датум и година закључења и извршења
уговорне обавезе
- уговорена цена из уговора (или из
окончане ситуације или рачуна о
изведеним радовима по уговору)
- заводни печат, потпис одговорног лица
наручиоца/инвеститора
и
печат
наручиоца
- контакт особа наручиоца/инвеститора
и телефон
в) копијама закључених уговора о
изведеним радовима и
г)копијама оверених окончаних ситуација
или копијама оверених фактура о
изведеним радовима (радови морају бити
изведени у назначеном периоду).
Копије окончаних ситуација или фактура
морају бити оверене (потпис и печат) од
стране
наручиоца/инвеститора
и
надзорног органа
-Копијама важећих сертификата ISO
9001, ISO 14001 и ISO 50001.

Напомена: Уколико се приликом стручне оцене понуда
утврди да је достављене сертификате на страном
језику потребно превести на српски језик, Наручилац
ће позвати понуђача да у одређеном року достави
њихов превод.

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

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ и то
да има минимум
10 (десет)
запослених или радно ангажованих
лица
од којих најмање 2 (два)
инжењера са лиценцама и то:
‒
‒

3.

‒
‒

‒

4.

3.Доказује се:
а) достављањем поптписаног од стране
овлашћеног лица и овереног Обрасца 6.8.Изјава -кадровски капацитет:

б) за запослене раднике (на неодређено и
одређено време), као и за радно
3.1.)
1
(једног)
дипломираног ангажована лица (по уговору о делу,
инжењера са лиценцом
уговору привременим и повременим
401 - Одговорни извођач радова пословима или уговора о допунском
архитектонско-грађевинских
раду):
конструкција
и
грађевинско- - фотокопије основа радног ангажовања,
занатских радова на објектима -за лица која су запослена на неодређено
високоградње или 410-одговорни или одређено време -фотокопије уговора
извођач
радова
грађевинских о раду, а
конструкција и грађевинско - - за лица која су ангажована ван радног
занатских радова на објектима односа
фотокопије
уговора
о
високоградње,
нискоградње
и привременим и повременим пословима,
хидроградње или 411- Одговорни или уговора о делу или уговора о
извођач
радова
грађевинских допунском раду , а све према захтеваном
конструкција и грађевинско - броју запослених.
занатских радова на објектима
в) за инжењере поред доказа наведених
високоградње
под тачком а и б) доставити и:
и
3.2.)
1 (једног) дипломираног - копију лиценце,
инжењера са лиценцом 450 – - копију потврде о року важења лиценце
Одговорни
извођач
радова издате од стране Инжењерске коморе
електроенергетских
инсталација Србије
ниског и средњег напона или
1 (једног) инжењера са лиценцом
850
Одговорни
извођач
електроенергетских радова ниског
напона у зградама (објектима)
Напомена: Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно
4.Да понуђач има неопходни 4.Доказује се:
а) достављањем Обрасца 6.9. – ИзјаваТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ и то:
технички капацитет
- 1 камион –сандучар
б) достављењем копија пописних листа
на дан 31.12.2017. (са маркером означеном
-1 камион, носивости до 5 тона
позицијом захтеваних возила/опреме),
или копијом рачуна/уговора о куповини
-скела цеваста или рамовска
ако
су возила/опрема набављени после
минимално 500 м2
31.12.2017.године,
-1 доставно возило
или
копијом
уговора
о
закупу/најму/лизингу возила/опреме,
в)за возила :
електронски
очитан
извод
из
саобраћајне дозволе возила и
- копија важеће полисе осигурања од
аутоодговорности.
Напомена: Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или
са подизвођачима, односно овај услов може да испуни група понуђача заједно

страна 19 од 66
Јавна набавка број ДУ-ЈНР-01/18-Уређење таванског простора анекса дома на Копаонику

