КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАРУЧИОЦА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку геодетских услуга,
обликован у 2 партије
ЈН број 1.2.8.

На основу чл. 34. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015, у даљем тексту ЗЈН) и чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и бр. 104/2013), Oдлуке о покретању поступка бр. 03-3917
од 27.05.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 03-3917/1 од
27.05.2015. године, за ЈН број 1.2.8, од стране НАРУЧИОЦА – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, Ул. 7. јули бр. 6, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку геодетских услуга,
обликован у 2 партије
ЈН број 1.2.8.

Садржај конкурсне документације:
I

Општи подаци о набавци.............................................................................. 4

II

Подаци о предмету јавне набавке ............................................................... 4

III

Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова .......................................................................................................... 5

IV

Период за који се кандидатима признаје квалификација.............................. 9

V

Начин достављања пријава ........................................................................ 10

Укупан број страна конкурсне документације износи 10.
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ПОДНОСИЛАЦ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПРИЈАВА

ЗА I ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА, ОБЛИКОВАН У 2 ПАРТИЈЕ И ТО:
- I ПАРТИЈА:

ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

- II ПАРТИЈА:

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА И
ГЕОДЕТСКA СНИМАЊА TЕРЕНА

ЗАОКРУЖИТИ ПАРТИЈУ/Е ЗА КОЈУ/Е СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА

Oдлука о покретању I фазе квалификационог
поступка бр. 03-3917
ЈН бр. 1.2.8.

НЕ ОТВАРАТИ !
Датум и сат подношења:

Редни број подношења:

3/10
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

I

1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША,
Адреса наручиоца: Ул. 7. јули бр. 6, Ниш

Интернет страница: www.dign.rs

2.

Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу са
ЗЈН и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.
3.

Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.8. су геодетске услуге и обликован је у 2 партије.

4.

Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о пружању услуга.

5.

Достава пријава:
Пријава се сматра благовременом уколико је примљена на писарници наручиоца
најкасније до дана 26.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6.
Особа за контакт: у периоду од 730 до 1530 часова, дипл.инж.грађ. Владимир
Џунић, тел. 018/241-266 лок. 232 и дипл.инж.грађ. Снежана Митић, тел. 018/241-266
лок. 257 ; e-mail: nabavke@dign.rs

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.

Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.2.8. су геодетске услуге и обликован је у 2 партије.

2.

Назив и ознака из општег речника набавке:
71250000-5 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге

3.

Партије:
Предмет јавне набавке обликован је у 2 партије и то:
 I ПАРТИЈА:
ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
 II ПАРТИЈА:
ИЗРАДА
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ

ГЕОДЕТСКA СНИМАЊА TЕРЕНА

ПЛАНА
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И

III

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

1.

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.
3.

4.

5.
6

7.

чл. 76. ЗЈН

8.

9.

ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ 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 И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ
У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС 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 СМОУПРАВЕ
ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, АКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА
ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ
ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 2012. И 2013. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД У ИЗНОСУ И ТО: ЗА I ПАРТИЈУ ОД НАЈМАЊЕ 7 МИЛИОНА ДИНАРА И ЗА II ПАРТИЈУ ОД
НАЈМАЊЕ 4 МИЛИОНА ДИНАРА (НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ У ПРЕТХОДНЕ 3 ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРУЖИО УСЛУГЕ КОЈЕ СУ ИСТЕ
ИЛИ СЛИЧНЕ УСЛУГАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТО: ЗА I ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД
НАЈМАЊЕ 2 МИЛИОНА БЕЗ ПДВ И ЗА II ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 1 МИЛИОН ДИНАРА БЕЗ
ПДВ (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ: НАЈМАЊЕ 1 GPS RTK УРЕЂАЈ И НАЈМАЊЕ 1
ТОТАЛНУ СТАНИЦУ, БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ ПОДНОСИ ПРИЈАВУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ОБЕ ПАРТИЈЕ
(ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВУ ЗА I ПАРТИЈУ:
* ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА И СТРУЧНИ
НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ИСТИХ, ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ
ПРОЈЕКТА, КАО И ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА МОРА ДА ИМА:
- НАЈМАЊЕ 3 РАДНИКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК ГЕОДЕТСКЕ
СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ РГЗ ИЛИ ЛИЦЕНЦА БР. 372 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ
ИКС, У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И
- НАЈМАЊЕ 1 РАДНИКА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ АРХИТЕКТОНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ БР.
200 ИЛИ 201 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ ИКС, АНГАЖОВАНОГ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ПО
ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
* ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ
ПРОЈЕКТА МОРА ДА ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ 3 РАДНИКА
ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ
РГЗ ИЛИ ЛИЦЕНЦОМ БР. 471 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ ИКС.
АКО ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВУ ЗА II ПАРТИЈУ:
* ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И
КАТАСТРА ВОДОВА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДУ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ
ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОРА ДА ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ 2 РАДНИКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК
СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ РГЗ.
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има подносилац пријаве који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
подносилац пријаве доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је подносилац пријаве регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже важеће податке о
истима.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. ЗЈН: да подносилац пријаве и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, квирично дело примања или давања
мита и кривично дело преваре.
Правна лица као доказ достављају:
1.
извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2.
извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3.
извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала.
Уколико подносилац пријаве има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта.
Предузетници и физичка лица као доказ достављају:
Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 3. ЗЈН: да подносиоцу пријаве није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење пријава
Правна лица као доказ достављају:
1.
Потврду (уверење) привредног суда и
2.
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење пријава.
Предузетници као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објаве позива за подношење пријава.
Физичка лица као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење пријава.
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Подносилац пријаве у време објављивања позива за подношење пријава не сме имати на
снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет јавне
набавке, нити било коју другу делатност).
4. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. ЗЈН: да је подносилац пријаве 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.
Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и
2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
или
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава.
5. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5. ЗЈН: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом.
Доказ: Копију важеће и одговарајуће геодетске лиценце за рад издате од стране РГЗ-а
за испуњавање услова за обављање геодетских услуга који су предмет јавне набавке у
складу са чл. 13, 14. и 15. Законом о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
18/10 и 15/15); Републички геодетски завод (у дањем тексту: Завод) на основу члана 22. Закона о
премеру и катастру („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09 и 18/10) има обавезу да о издатим
лиценцама за рад геодетских организација и геодетским лиценцама води евиденцију која је јавно
доступна на интернет страници Завода.
С обзиром да наведену обавезу Републичког геодетског завода, понуђач није дужан да
доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, односно
Републичког геодетског завода.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке подносилац пријаве
доказује достављањем следећих доказа:
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 2012. И 2013.
ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У ИЗНОСУ И ТО:
* ЗА I ПАРТИЈУ ОД НАЈМАЊЕ 7 МИЛИОНА ДИНАРА
* ЗА II ПАРТИЈУ ОД НАЈМАЊЕ 4 МИЛИОНА ДИНАРА
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2012. и 2013. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2012. и 2013. обрачунску годину.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2012. и 2013. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.
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 2012. и 2013. обрачунску годину.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: ДА ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ У ПРЕТХОДНЕ 3
ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ПОРТАЛУ
ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРУЖИО УСЛУГЕ КОЈЕ СУ ИСТЕ ИЛИ СЛИЧНЕ УСЛУГАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТО:
* ЗА I ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 2 МИЛИОНА БЕЗ ПДВ И
* ЗА II ПАРТИЈУ У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 1 МИЛИОН ДИНАРА БЕЗ ПДВ
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Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца услуге 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 пружио услуге, опис пружених услуга са обавезним навођењем
финансијских вредности, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава
пословни капацитет, назив и адресу локације на којима су пружене услуге, датум, месец и годину
пружања услуга и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ ИМА НА
РАСПОЛАГАЊУ: НАЈМАЊЕ 1 GPS RTK УРЕЂАЈ И НАЈМАЊЕ 1 ТОТАЛНУ СТАНИЦУ, БЕЗ ОБЗИРА ДА
ЛИ ПОДНОСИ ПРИЈАВУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ОБЕ ПАРТИЈЕ
Доказ: Као доказ о исправности инструмената GPS RTK УРЕЂАЈА И ТОТАЛНЕ СТАНИЦЕ потребно је
доставити важеће Уверење о исправности мерила и Потврду о баждарењу.
9. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да подносилац пријаве за извршење
предметне јавне набавке:
ЗА I ПАРТИЈУ:
* ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА И СТРУЧНИ НАДЗОР
НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ИСТИХ, ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА, КАО И
ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА МОРА ДА ИМА:
- НАЈМАЊЕ 3 РАДНИКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК ГЕОДЕТСКЕ
СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ РГЗ ИЛИ ЛИЦЕНЦА БР. 372 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ
ИКС, У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И
- НАЈМАЊЕ 1 РАДНИКА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТУ АРХИТЕКТОНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ БР.
200 ИЛИ 201 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ ИКС, АНГАЖОВАНОГ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ПО
ОСНОВУ УГОВОРА КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА
* ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАКОНОМ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ГЛАВНОГ
ПРОЈЕКТА МОРА ДА ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ 3 РАДНИКА
ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ
РГЗ ИЛИ ЛИЦЕНЦОМ БР. 471 ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ ИКС.
ЗА II ПАРТИЈУ:
* ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ ОДРЖАВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И
КАТАСТРА ВОДОВА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА У ОБЛАСТИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДУ ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА У ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИМ
ОБЛАСТИМА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОРА ДА ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НАЈМАЊЕ 2 РАДНИКА ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ, ОД КОЈИХ ЈЕ НАЈМАЊЕ 1 РАДНИК
СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА ИЗДАТЕ ОД СТРАНЕ РГЗ.
Доказ: Копија Обрасца М осигурања као доказ да су запослена лица ГЕОДЕТСКЕ СТРУКЕ СА
ОДГОВАРАЈУЋОМ ГЕОДЕТСКОМ ЛИЦЕНЦОМ у радном односу на недоређено време код подносиоца
пријаве, као и копије личних лиценци издатих од стране РГЗ и потврде РГЗ да лиценца није
престала да важи у складу са чл. 20. Закона о државном премеру и катастру или копије личних
лиценци издате од стране ИКС и потврде ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу
годину и да им решењем Суда части иста није одузета.
За одговорног урбанисту архитектонске струке са одговарајућом личном лиценцом доставити
копију обрасца М осигурања, као доказ о радном односу код понуђача на одређено или
неодређено време, односно копију уговора којим је ангажован за рад ван радног односа, и
копију личне лиценце ИКС и потврду ИКС да је носилац 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:
Подносилац пријаве може доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст.
1. т. 1, 2, 3, 4) и 5) и додатних услова из чл. 76. Закона о јавним набавкама, 6, 7, 8. и 9. у једном
примерку без обзира да ли подноси понуду за једну или више партија.
Уколико пријаву подноси група подносилаца пријаве, подносилац пријаве је дужан
да за сваког члана групе достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН, а доказ из чл. 75. ст. 1. т. 5) ЗЈН дужан је да достави учесник у заједничкој пријави
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Додатне услове група подносиоца пријаве испуњава заједно.
Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, подносилац
пријаве је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. т. 5) ЗЈН дужан за део набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова подносилац пријаве може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о о признавању квалификације тражи
од подносиоца пријава, чије пријаве на основу извештаја Комисије за јавну набавку испуњавају
услове за квалификацију, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако подносилац пријава у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
пријаву одбити као неприхватљиву.
Подносиоци пријава који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у пријави интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Подносилац пријаве који се налази у регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, Извод из регистра агенције
за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да подносилац пријаве односно,
његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2)
ЗЈН, Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да
подносиоцу пријаве није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног
пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа
да се понуђач налази у поступку приватизације, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре. Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да
подносилац пријаве достави копију решења регистратора о извршеном упису или други
одговарајући доказ.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску пријаву када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени докази,
подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако подносилац има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно пружалац услуге, дужан је да без
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV

ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА
ПРИЗНАЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА

Наручилац признаје квалификацију подносиоца пријаве за које утврди да испуњавају
услове за квалификацију и формира листу која има најмање пет кандидата.
Наручилац кандидатима признаје квалификацију на период до 31.12.2015. године.
Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације
сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за
признавање квалификације.
Наручилац ће са листе кандидата искључити кандидата као престане да испуњава услове
за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу о чему доноси одлуку која у
облазложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од 3 дана од дана њеног
доношења доставља свим кандидатим.
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V

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносилац пријаве пријаву подноси у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин
да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или кутије подносилац пријаве лепи попуњен Образац са стране 3. из
Конкурсне документације или уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца пријаве,
назив и адресу примаоца пријаве, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули
бр. 6, писарница у приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси пријаву са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА ЗА ЈН БР. 1.2.8.“.
У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава на коверти или кутији потребно је
назначити „Заједничка пријава“ и навести називе и седиша свих учесника у заједничкој
пријави.
Пријава се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније дана
26.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Наручилац ће, по пријему пријаве, на коверти или кутији у којој се пријава налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум пријаве према редоследу приспећа.
Уколико је пријава поднета непосредно наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду о
пријему пријаве. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема пријаве.
Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу пријаве подносити, сматраће се
неблаговременом.
Јавно отварање пријава одржаће се последњег дана рока за подношење пријава, односно
дана 26.06.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
Представници подносиоца пријаве који учествују у поступку јавног отварања пријава дужни
су да доставе овлашћење за учешће у поступку јавног отварања пријаве и исто је пожељно
предати комисији непосредно пре отварања пријава. Овлашћење мора да буде оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве.
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