У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова на
изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у 2 партије и то I
партија: Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова (одлука о покретању поступка бр. 031180 од 12.02.2016. године), ЈН бр. 1.3.19, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2
1.
На стр. 18/59 у делу НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА мења се став 3. и гласи:
„Понуђачи који подносе понуде за обе партије могу у једном примерку доставити
доказе о испуњености услов :
- из чл. 75. ст. 1. т) 1, 2. и 4. ЗЈН,
- из чл. 76. ЗЈН у погледу финансијског капацитета,
- из чл. 76. ЗЈН у погледу кадровског капацитета – копије образаца М осигурања за
најмање 15 радника и 1 дипломираног инжењера техничке струке имаоца лиценце икс бр. 410 или
412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни извођач предметних радова као доказ да су у
радном односу (на одређено или неодређено време) код понуђача. За најмање 1 дипломираног
инжењера техничке струке, поред копије обрасца М осигурања доставити и копију важеће личне
лиценце, потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем
Суда части иста није одузета.
- из чл. 76. ЗЈН у погледу техничког капацитета доказе о поседовању 2 багера, 4
камиона, 1 вибро ваљка и једне гарнитуре за асфалтирање (финишер и 3 ваљка од којих је 1 са
гуменим точковима).
Доказ:
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: Очитани подаци из саобраћајне дозволе важеће на дан отварања
понуда и копија Полисе осигурања.
У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или
Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их
понуђач има на располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: пописна листа (обележити маркером) или копије рачуна о куповини
или копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о пословно-техничкој сарадњи са
пописном листом.
2. За I партију: Ул. дурмиторска, у делу КД XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на стр. 39/59, у табели Цена основних материјала, под тачком
12. мења се опис „Асфалт БНС-11“ тако да сада гласи „Асфалт AБ-11“.
3. За II партију: Ул. хајдук Вељкова, у делу КД XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ на стр. 57/59, у табели Цена основних материјала, под
тачком 12. мења се опис „Асфалт БНС-11“ тако да сада гласи „Асфалт AБ-11“.
Измењене странице 18/59, 39/59 и 57/59 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. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.
У складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке радова на изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у
2 партије и то I партија: Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова, ЈН бр. 1.3.19.
Крајњи рок за подношење понуда је 25.03.2016. 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.

У Нишу, дана 11.03.2016. године

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 18/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који подносе понуде за обе партије могу у једном примерку доставити
доказе о испуњености услов :
- из чл. 75. ст. 1. т) 1, 2. и 4. ЗЈН,
из чл. 76. ЗЈН у погледу финансијског капацитета,
из чл. 76. ЗЈН у погледу кадровског капацитета – копије образаца М осигурања за
најмање 15 радника и 1 дипломираног инжењера техничке струке имаоца лиценце икс бр. 410 или
412 или 413 или 415 или 418, који ће бити одговорни извођач предметних радова као доказ да су у
радном односу (на одређено или неодређено време) код понуђача. За најмање 1 дипломираног
инжењера техничке струке, поред копије обрасца М осигурања доставити и копију важеће личне
лиценце, потврду ИКС да је носилац лиценце платио чланарину за текућу годину и да му решењем
Суда части иста није одузета.
- из чл. 76. ЗЈН у погледу техничког капацитета доказе о поседовању 2 багера, 4
камиона, 1 вибро ваљка и једне гарнитуре за асфалтирање (финишер и 3 ваљка од којих је 1 са
гуменим точковима).
Доказ:
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: Очитани подаци из саобраћајне дозволе важеће на дан отварања
понуда и копија Полисе осигурања.
У случају да возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или
Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да их
понуђач има на располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: пописна листа (обележити маркером) или копије рачуна о куповини
или копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о пословно-техничкој сарадњи са
пописном листом.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи 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.
Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Уколико понуђач на овај начин
доказује испуњеност наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у
регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију
решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ.
Понуђач је дужан 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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 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 понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

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

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 39/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
ХII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЈН бр. 1.3.19. - извођење радова на изградњи коловоза и тротоара улица на територији
града Ниша - I партија: Ул. дурмиторска
Понуђена цена
Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Цене основних материјала

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу мере
без ПДВ
(динара)

Примедбе

битумен
цемент
даска 24 mm
бетонско гвожђе
шљунак
песак
дробљени камени аграегат
ивичњаци 10/12
ивичњаци 12/18
ивичњаци 20/24
асфалт БНС-32
асфалт АБ-11

Нето сатнине радне снаге
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Структура

Нето сатнина

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС

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

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 57/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
ХII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЈН бр. 1.3.19. - извођење радова на изградњи коловоза и тротоара улица на територији
града Ниша - II партију: Ул. хајдук Вељкова
Понуђена цена
Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Цене основних материјала

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу мере
без ПДВ
(динара)

Примедбе

битумен
цемент
даска 24 mm
бетонско гвожђе
шљунак
песак
дробљени камени аграегат
ивичњаци 10/12
ивичњаци 12/18
ивичњаци 20/24
асфалт БНС-32
асфалт АБ-11

Нето сатнине радне снаге
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Структура

Нето сатнина

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС
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