На основу члана 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у отвореном поступку јавне набавке извођења
радова на редовном и ургентном одржавању путева на градском подручју града Ниша (одлука о
покретању поступка бр. 03-8661 од 25.11.2016. године), ЈН бр. 1.3.67, извршило је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2
У делу КД IV Услови из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих
услова, на стр. 14/45 мења се Услов под редним бр. 5, тако да сада гласи:
5.

- ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014. И 2015. ГОДИНИ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У
ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 283 МИЛИОНА ДИНАРА.
(ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)

У истом делу КД, а на стр. 16/45 мења се опис додатног услова у погледу финансијског
капацитета, тако да сада гласи:
„- да је понуђач у 2013, 2014. и 2015. години остварио укупан пословни приход у износу од
најмање 283 милиона динара“
У истом делу КД, а на стр. 17/45 мења се Напомена, тако да сада гласи:
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), 2) и 4) ЗЈН, као и доказ
из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, као и
доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач.
Измењене странице 14,/45, 16/45 и 17/45 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 у смислу члана
3. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

У Нишу, дана 30.12.2016. године

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 14/45 КД, ЈН бр. 1.3.67.
IV

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. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

5.

Чл. 76. ЗЈН

6.

7.

8.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО 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, КРИВИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 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 САМОУПРАВЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
- ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014. И 2015. ГОДИНИ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД
У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 283 МИЛИОНА ДИНАРА.
(ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У 2013, 2014, 2015. И 2016. ГОДИНИ ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗВЕО РАДОВЕ КОЈИ СУ ИСТИ
ИЛИ СЛИЧНИ РАДОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У УКУПНОЈ ВРЕДНОСТИ ОД
НАЈМАЊЕ 215 МИЛИОНА ДИНАРА БЕЗ ПДВ (ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ
НАЈМАЊЕ: 1 МОТОРНУ ТЕСТЕРУ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА, 1 ГРЕЈЕДЕР, 2 КОМБИНОВАНЕ
МАШИНЕ, 2 КОМПРЕСОРА, 1 ГЛОДАЛИЦУ, 2 РУЧНЕ ПУМПЕ ЗА ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈЕ ИЛИ 2
КАМИОНА СА ПРСКАЛИЦОМ ИЛИ 1 РУЧНА ПУМПА ЗА ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈЕ И 1 КАМИОН СА
ПРСКАЛИЦОМ, 5 КАМИОНА НОСИВОСТИ ОД МИН. 10 ТОНА, 1 ЛАКИ, 1 СРЕДЊИ И 1
ТЕШКИ ВАЉАК ОД КОЈИХ ЈЕ ЈЕДАН СА МИН. ЈЕДНОМ ГУМЕНОМ ПЕГЛОМ, 1 ФИНИШЕР, 1
АСФАЛТНУ БАЗУ И 1 ДЕПОНИЈУ РЕГИСТРОВАНУ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ШУТА
(ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
АНГАЖОВАНЕ УГОВОРОМ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА НАЈМАЊЕ: 10
НК РАДНИКА, 5 РАДНИКА АСФАЛТЕРА, 5 РУКОВАЛАЦА МАШИНА, 5 ВОЗАЧА
ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА И 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ
ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ ИКС БР. 410 ИЛИ 412 ИЛИ 415 ИЛИ 418.
(КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 16/45 КД, ЈН бр. 1.3.67.
4. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
подношења понуде.
Доказ:
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН – попуњена, печатом оверена и
потписана.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
5. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет:
- да је понуђач у 2013, 2014. и 2015. години остварио укупан пословни приход у износу од најмање
283 милиона динара и
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2013. 2014. и 2015. годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2013, 2014. и 2015. 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
2013, 2014. и 2015. годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Напомена: Претрагу о броју дана неликвидности извршиће наручилац на дан отварања понуда на
званичној страници Народне банке Србије - Претраживање дужника у принудној наплати.
Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без
подношења захтева за издавање потврде.
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - пословни капацитет: да је понуђач у 2013, 2014, 2015. и 2016. години
до дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу јавних набавки извео радове који
су исти или слични радовима који су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање 215
милиона динара без ПДВ.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране инвеститора, 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 финансијске вредности изведених радова, 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 финансијским вредностима у потврди/ама.
7. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање: 1 моторну тестеру за сечење асфалта, 1 греједер, 2 комбиноване
машине, 2 компресора, 1 глодалицу, 2 ручне пумпе за прскање емулзије или 2 камиона са
прскалицом или 1 ручна пумпа за прскање емулзије и 1 камион са прскалицом, 5 камиона
носивости од мин. 10 тона, 1 лаки, 1 средњи и 1 тешки ваљак од којих је један са мин. једном
гуменом пеглом, 1 финишер, 1 асфалтну базу и 1 депонију регистровану за складиштење
грађевинског шута.
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) на дан 31.12.2015. године или
копије рачуна о куповини или копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о
пословно-техничкој сарадњи са пописном листом.

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 17/45 КД, ЈН бр. 1.3.67.
* ЗА АСФАЛТНУ БАЗУ: доказ о власништву или Уговор о закупу или Уговор о пословно
техничкој сарадњи.
* ЗА ДЕПОНИЈУ: 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.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на одређено
или неодређено време) или ангажоване по уговору којим се регулише рад ван радног односа
најмање: 10 НК радника, 5 радника асфалтера, 5 руковалаца машина, 5 возача транспортних
средстава и 1 дипломираног инжењера грађевинске струке имаоца лиценце ИКС бр. 410 или 412
или 415 или 418.
Доказ:
За сваког од 25 радника наведених у обрасцу ХIV понуђач је дужан да достави:
- фотокопију М обрасца осиграња за раднике који су у сталном радном односу код
понуђача, односно
- уговоре којим се регулише рад ван радног односа.
За најмање 1 дипломираног инжењера техничке струке имаоца лиценце ИКС за
грађевинске радове, који је наведен у обрасцу ХIV, понуђач је дужан да достави:
- фотокопију М обрасца осигурања којом доказује да је исти у радном односу код
понуђача (на одређено или неодређено време) или копију уговора којим се регулише рад ван
радног односа;
- копију важеће личне лиценце и
- копију 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:
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), 2) и 4) ЗЈН, као и доказ
из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, као и
доказ из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза.
Додатне услове у погледу кадровског и техничког капацитета, испуњавају заједно понуђач
и подизвођач.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача, чија је понуда,
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач 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 понуду
одбити као неприхватљиву.
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

