На основу члана 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова на санацији и
реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-3427 од 12.05.2015.
године), ЈН бр. 1.3.66, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2

У делу конкурсне документације за јавну набавку радова на санацији и реконструкцији
базена „Чаир“ у Нишу, део III Упутсво понуђачима како да саставе понуду, одељак Упутство
како се доказује испуњеност услова из чл.75. и чл. 76. ЗЈН, на страни 19/74 конкурсне
документације, допуњује се Услов из чл.76. ЗЈН - кадровски капацитет, тако да сада гласи:
„9.Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено
или одређено време) најмање 30 радника и најмање 3 дипломирана инжењера техничке струке
ималаца лиценци ИКС и то:
а) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СА
ЛИЦЕНЦОМ 410 ИЛИ 411 ИКС;
б) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ХИДРО РАДОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 410
ИЛИ 413 ИЛИ 414 ИКС;
в) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450 ИКС;
г) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 430 ИКС.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има у радном односу 1 дипломираног инжењера грађевинске струке
имаоца лиценце бр. 410 ИКС, исти испуњава услов под а) и б).
Доказ: образац М осигурања као доказ да су у радном односу код понуђача за најмање 30
радника. За најмање 3 дипломирана инжењера техничке струке, који ће бити одговорни извођачи
радова, поред обрасца М осигурања, доставити и копије личних лиценци Инжењерске коморе
Србије, потврду ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину и да им решењем Суда
части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.“
Измењена страница 19/74 је саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и
допуном конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива, сходно чл. 3. ст. 1. т. 33. ЗЈН.
На основу члана 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке извођења радова на санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу, ЈН бр. 1.3.66.
Крајњи рок за подношење понуда је 05.06.2015. године, до 1230 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1300 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.
Дана 27.05.2015. године

Измењена страна бр. 19/74 КД, ЈН бр. 1.3.65.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију
Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2011, 2012. и 2013. обрачунску
годину.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - - пословни капацитет: да је понуђач у претходних 5 година од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео мин. 2. спортска
објекта чија је вредност сваког појединачног објекта мин. 40 милиона .
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем површине објекта, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава
пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину
изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену
потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА,
оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним површинама
објекта у потврди/ама.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање 2. теретна возила.
Доказ: саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне
дозволе) или рачун о куповини или уговор о набаци - купопродаји или уговор о закупу или уговор
о лизнигу или уговор о послузи, и полиса осигурања
Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено или
одређено време) најмање 30 радника и најмање 3 дипломирана инжењера техничке струке
ималаца лиценци ИКС и то:
а) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СА
ЛИЦЕНЦОМ 410 ИЛИ 411 ИКС;
б) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ХИДРО РАДОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 410
ИЛИ 413 ИЛИ 414 ИКС;
в) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450 ИКС;
г) НАЈМАЊЕ 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 430 ИКС.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има у радном односу 1 дипломираног инжењера грађевинске струке
имаоца лиценце бр. 410 ИКС, исти испуњава услов под а) и б).
Доказ: образац М осигурања као доказ да су у радном односу код понуђача за најмање 30
радника. За најмање 3 дипломирана инжењера техничке струке, који ће бити одговорни извођачи
радова, поред обрасца М осигурања, доставити и копије личних лиценци Инжењерске коморе
Србије, потврду ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину и да им решењем Суда
части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ Изјаву групе понуђача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и доказ
- Изјаву понуђача и подизвођача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају
заједно.
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