У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне набавке извођења радова на
периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша (одлука о покретању
поступка бр. 03-306 од 20.01.2015. године), ЈН бр. 1.3.16, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 3
У делу конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на периодичном
одржавању путева и улица на сеоском подручју града Ниша, IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН, на стр. 19/41, врши се измена и допуна
доказа о испуњености услова бр. 8 из чл. 76. ЗЈН (за моторна возила), тако да сада гласи:
„Доказ: 1) За моторна возила која учествују у саобраћају и која подлежу обавезној регистрацији
(камиони, утоваривачи и грејдери): саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (очитани
подаци из саобраћајне дозволе) или потврда о регистрацији издате од стране СУП-а и
Полиса осигурања.
Ако понуђач није власник моторног возила поред саобраћајне дозволе важећа на дан
отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне дозволе) или потврде о регистрацији издате
од стране СУП-а и Полисе осигурања, доставља и Уговор о закупу или Уговор о лизингу или
Уговор о послузи или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да понуђач
има на располагању тражена моторна возила.“
У делу конкурсне документације VI Модел уговора на стр. 29/41 врши се измена и допуна
чл. 24. ст. 2. тако да сада гласи:
„Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години, односно у 2016. години,
биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години, у складу са позитивним законским и подзаконским прописима.“
Измењене странице 19/41 и 29/41 су саставни делови 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.
У складу са чланом 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 периодичном одржавању путева и улица на сеоском подручју града
Ниша, ЈН бр. 1.3.16.
Крајњи рок за подношење понуда је 02.03.2015. године, до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1200 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.
Дана 19.02.2015. године

Измењена страна бр. 19/41 конкурсне документације ЈН бр. 1.3.16.
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 финансијских вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин
доказати да испуњава пословни капацитет, назив 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
финансијским вредностима у потврди/ама.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне
набавке има на располагању најмање 1 лаки ваљак до 3t своје тежине, 1 средњи ваљак од 3t до
10t своје тежине и 1 тешки ваљак изнад 10t своје тежине, од којих је 1 са мин. једном гуменом
пеглом, 10 камиона носивости од мин. 5t, 1 утоваривач, 1 ровокопач, 1 грејдер, 1 финишер, 1
глодалица, 1 асфалтну базу и 1 постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење
или третман или одлагање неопасног грађевинског отпада.
Доказ: 1) За моторна возила која учествују у саобраћају и која подлежу обавезној регистрацији
(камиони, утоваривачи и грејдери): саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (очитани
подаци из саобраћајне дозволе) или потврда о регистрацији издате од стране СУП-а и
Полиса осигурања.
Ако понуђач није власник моторног возила поред саобраћајне дозволе важећа на дан
отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне дозволе) или потврде о регистрацији издате
од стране СУП-а и Полисе осигурања, доставља и Уговор о закупу или Уговор о лизингу или
Уговор о послузи или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да понуђач
има на располагању тражена моторна возила.
2) За радне машине (ваљци, финишер, ровокопач, глодалица): рачун о куповини или
уговор о набаци - купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о послузи или
уговор о пословно-техничкој сарадњи или одговарајућа јавна исправа или неки други доказ на
основу кога се може утврдити да понуђач поседује или има на располагању тражене радне
машине.
Као доказ да понуђач има асфалтну базу доставља се доказ о власништву или Уговор о закупу или
Уговор о пословно техничкој сарадњи.
Као доказ да поседује постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење или
третман или одлагање неопасног грађевинског отпада, понуђач доставља решење локалног или
покрајинског или републичког надлежног органа, или уговор о закупу или уговор о пословно
техничкој сарадњи и решење локалног или покрајинског или републичког надлежног органа на
име оператера који поседује постројење за управљање отпадом на коме се врши складиштење или
третман или одлагање неопасног грађевинског отпада.
9. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на одређено
или неодређено време) најмање 32 радника од којих су најмање 2 радника дипломирани
инжењери техничке струке имаоци лиценце икс за грађевинске радове бр. 410 или 412 или 415 или
418 који ће бити одговорни извођачи предметних радова.
Доказ: Образац М осигурања као доказ да су радници у радном односу (на одређено или
недоређено време) код понуђача. За одговорне извођаче радова, поред обрасца М осигурања,
понуђач доставља и копију личне лиценце Инжењерске коморе Србије, потврду ИКС да је носиоц
лиценце платио чланарину за текућу годину и да му 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.

Измењена страна бр. 29/41 конкурсне документације ЈН бр. 1.3.16.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за
његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Уговор се једнострано раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и
доставља се другој уговорној страни.
Уколико дође до раскида Уговора пре његовог истека, заједничка комисија Наручиоца и
Извођача ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у
складу са овим Уговором.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 22.
Уговорне стране сагласне су да се сва писмена и документација по овом Уговору, доставља
поштом на адресе пословних седишта уговорнх страна.
Изузетно, уколико разлози хитног и неодложног поступања наложе, достављање писмена и
документације може се извршити путем факса или електронске поште, с тим што се у року од 3
(три) дана од овако извршене доставе, мора извршити достава према ставу 1. овог члана Уговора.
Члан 23.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закона о јавним набавкама, Посебних
узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 24.
Овај Уговор ступа на снагу по његовом потписивању обеју уговорних страна, траје до
31.12.2016. године.
Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години, односно у 2016. години, биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години, у складу са позитивним законским и подзаконским прописима.
Члан 25.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника
уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.
ИЗВОЂАЧ
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о извођењу радова, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача,
у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 8. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о
свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“.

