На основу са члана 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и
14/2015), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга
геомеханичког испитивања терена за санацију потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша
(одлука о покретању поступка бр. 03-3792 од 22.05.2015. године), ЈН бр. 1.2.23, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку услуга геомеханичког испитивања терена
за санацију потпорних зидова на сеоском подручју града Ниша: III Упутство понуђачима како
да сачине понуду на стр. 5/32 врши се измена одредби тачке ђ), тако да сада гласи:
ђ) за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењра:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 316;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
е) за најмање 1 дипломираног инжењера геологије:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 491;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
У делу конкурсне документације IV Услови из чл.75 и 76.ЗЈН које понуђач мора да
испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова, на страни 14/32
врши се измена тачке 4, која се односи на кадровски капацитет, тако да сада гласи:
4.
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има у радном односу на одређено или неодређено време
или по основу уговора којим је ангажован за рад ван радног односа, најмање 5 (пет) радника
оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и најмање 1 (једног) дипломираног
грађевинског инжењера са лиценцом бр. 316 ИКС, по основу уговора о раду, и најмање 1 (једног)
дипломираног инжењера геологије са лиценцом бр. 491 ИКС.
Измењене странице 5/32 и 14/32 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 мале вредности услуга геомеханичког испитивања терена за санацију потпорних зидова на
сеоском подручју града Ниша, ЈН бр. 1.2.23.
Крајњи рок за подношење понуда је 02.06.2015. 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 29.05.2015. године
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Измењена страна бр. 5/32 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.23.
III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 22.05.2015. године у поступку јавне
набавке мале вредности услуга – геомеханичко испитивање терена за санацију потпорних
зидова на сеоском подручју град Ниша, ЈН бр. 1.2.23.
КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ:
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, за случај самосталног
наступа,
или
Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, за случај наступа
групе понуђача;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Техничку спецификацију – Пројектни задатак - попуњену, печатом оверену и
потписану;
д) Средствo обезбеђења за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу потписану и
печатом оверену, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа;
ђ) за најмање 1 дипломираног грађевинског инжењра:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 316;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
е) за најмање 1 дипломираног инжењера геологије:
- копију важеће и одговарајуће личне лиценце бр. 491;
- копију потврде ИКС да је носилац лиценце платио чланарину и да му решењем Суда
части иста није одузета и
- копију М обрасца, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или неодређено
време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа.
ж) Понуђач може да, у оквиру понуде, достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) У случају да подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а који
обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства.
и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
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Измењена страна бр. 14/32 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.23.
IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О
НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
IV 1.

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава следеће
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке и то:
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
Услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Услов бр. 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.
Услов бр. 3: да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања, односно слања, позива за подношење понуда.
Услов бр. 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.
Напомена: Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза,
доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији
где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и
према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе.
Услов бр. 5: да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке у погледу:
1.
ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА: да је 2012. и 2013. обрачунске године остварио укупни
пословни приход у износу од најмање 4.500.000,00 динара.
2.
ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА: да је у претходне три године од дана објављивања на
Порталу јавних набавки/слања позива за подношење понуда пружио услуге које су исте или
сличне предмету јавне набавке у збирном износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ.
3.
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА: да за извршење предметне јавне набавке
располагању:
- лабораторију за геомеханичка испитивања и
- тешку моторну гарнитуру са ротационим поступком за узимање узорка из тла.

има

на

4.
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има у радном односу на одређено или неодређено време
или по основу уговора којим је ангажован за рад ван радног односа, најмање 5 (пет) радника
оспособљених за реализацију предметне јавне набавке и најмање 1 (једног) дипломираног
грађевинског инжењера са лиценцом бр. 316 ИКС, по основу уговора о раду, и најмање 1 (једног)
дипломираног инжењера геологије са лиценцом бр. 491 ИКС.
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