На основу члана 63. ст. 1, а у вези чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу Плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог одлуком бр. 03-8953 од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21,
извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2
I)
У делу КД II Критеријум за доделу уговора, мења се елемент под редним бројем 2 „Квалитет ангажованих кадрова 20 пондера“, стр. 5/33 и 6/33, тако да гласи:
„2. КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се квалитет кадрова понуђача, где се квалитет оцењује
кроз искуство радно ангажованих кадрова од стране понуђача у области која је предмет јавне
набавке.
Највећи могући број пондера код овог критеријума је 20 (двадесет).
Начин пондерисања:
Понуђач је у обавези да достави доказе о искуству ангажованих кадрова и то:
За дипл. инжењера геодезије са лиценцом првог реда доставља следеће доказе:
потврде наручиоца посла, односно правног лица код кога је ангажовано лице било у
радном односу, из које се несумњиво види да је исто израдило или учествовао у изради пројекaта
пре/парцелације – геодетског обележавања за формирање парцела, потврђених од стране
наручиоца
-

Без доказа о изради или учествовању у изради пројеката..............................0 пондера

-

Једног пројекта, вредности, најмање 100.000 дин. по пројекту ......................7 пондера

-

Два и више пројекта, вредности веће од 100.000 дин. по пројекту..............10 пондера

За дипл. инж. архитектуре са лиценцом одговорног урбанисте – бр. 200 доставља
следеће доказе:
потврда наручиоца посла, односно правног лица код кога је ангажовано лице било у
радном односу из које се несумњиво види да је исто израдило или учествовао у изради пројекaта
пре/парцелације – геодетског обележавања за формирање парцела, потврђених од стране
наручиоца
-

Без доказа о изради или учествовању у изради пројеката..............................0 пондера

-

Једног пројекта, вредности, најмање 100.000 динара.....................................7 пондера

-

Два и више пројекта, вредности веће од 100.000 дин. по пројекту............ 10 пондера“

Чл. 76.
ЗЈН

II)
У делу КД IV Услови из члана 75. и 76 ЗЈН и упутство о начину на који се доказује
испуњеност тих услова, мења се тачка 6 - Додатни услови у погледу кадровског капацитета,
стр. 14/33, тако да гласи:

6.

ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА НАЈМАЊЕ:
ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ:
ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА
ДВА ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА,
ШЕСТ ОБРАЂИВАЧА СА ЗВАЊЕМ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР,
ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ:
- ДВА ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ-БР 200

III)
У истом делу КД, стр. 17/33, тачка 9. одељак „за пројекат парцелације“ мења се тако да
гласи:
„ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ:
ДВА ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ-БР 200.“

Измењене странице 5/33, 6/33, 14/33 и 17/33 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 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 пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта парцелације са
пројектом геодетског обележавања на основу Плана генералне регулације за трасу обилазне пруге
око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње обилазне пруге
око Ниша, покренутог одлуком бр. 03-8953 од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21.
Крајњи рок за подношење понуда је 17.01.2017. године до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1100 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

У Нишу, дана 12.01.2016. године

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. 5/33 КД, ЈН бр. 1.2.21.
II

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
ЗА ИЗБОР ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

У поступку избора најповољније понуде биће примењен критеријум ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.
Оцењивање, рангирање и избор најповољнијег понуђача извршиће Комисија на основу
следећих пондера, чији укупни збир износи 100.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се према следећим критеријумима:
Ред.бр.
1.

критеријуми
Понуђена цена

_____

2.

Квалитет ангажованих кадрова

20

3.

Рок извршења услуге

20

УКУПНО
1.

пондер
60

100

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

60 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене без обрачунатог ПДВ.
Највећи могући број пондера код овог критеријума је 60 (шездесет).
Понуда са највишoм исказаном вредношћу добија максимални број пондера.
Остале понуде ће бити пондерисане и рангиране по следећој формули:
најнижа понуђена цена × 60
понуђена цена
2. КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ КАДРОВА

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се квалитет кадрова понуђача, где се квалитет оцењује
кроз искуство радно ангажованих кадрова од стране понуђача у области која је предмет јавне
набавке.
Највећи могући број пондера код овог критеријума је 20 (двадесет).
Начин пондерисања:
Понуђач је у обавези да достави доказе о искуству ангажованих кадрова и то:
За дипл. инжењера геодезије са лиценцом првог реда доставља следеће доказе:
потврде наручиоца посла, односно правног лица код кога је ангажовано лице било у
радном односу, из које се несумњиво види да је исто израдило или учествовао у изради пројекaта
пре/парцелације – геодетског обележавања за формирање парцела, потврђених од стране
наручиоца
-

Без доказа о изради или учествовању у изради пројеката..............................0 пондера

-

Једног пројекта, вредности, најмање 100.000 дин. по пројекту ......................7 пондера

-

Два и више пројекта, вредности веће од 100.000 дин. по пројекту..............10 пондера

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. 6/33 КД, ЈН бр. 1.2.21.

За дипл. инж. архитектуре са лиценцом одговорног урбанисте – бр.200 доставља
следеће доказе:
потврда наручиоца посла, односно правног лица код кога је ангажовано лице било у
радном односу из које се несумњиво види да је исто израдило или учествовао у изради пројекaта
пре/парцелације – геодетског обележавања за формирање парцела, потврђених од стране
наручиоца
-

Без доказа о изради или учествовању у изради пројеката..............................0 пондера

-

Једног пројекта, вредности, најмање 100.000 динара.....................................7 пондера

-

Два и више пројекта, вредности веће од 100.000 дин. по пројекту..............10 пондера
3. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

20 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се понуђени рокови извршења услуга од стране
понуђача, у оквиру минимално прихватљивог рока који не угрожава квалитет пружања услуга (40
календарских дана) као и максимално прихватљивог рока (60 календарских дана).
Највећи могући број пондера код овог критеријума је 20 (двадесет).
Начин пондерисања:
Најкраћи понуђени рок × 20
понуђени рок
Критеријуми на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом бројем пондера.
У случају прибављања две или више понуда са истим бројем пондера, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за пружање предметних услуга.
Уколико ни након примене наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, односно, у случају прибављања две или више понуда са истим бројем пондера и
истим понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди,
понудио краћи рок пружања услуге.

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. 14/33 КД, ЈН бр. 1.2.21.
IV
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО O НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 76.
ЗЈН

Чл. 75.
Чл. 75.
ст. 1. Т.5. ЗЈН ст. 2. ЗЈН

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

4.

5.

6.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ 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 ПОНУЂАЧ ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ
ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
У СМИСЛУ ЧЛАНА 13-17 ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ПРЕДМЕРУ И КАТАСТРУ, ОДНОСНО
ВАЖЕЋУ ЛИЦЕНЦУ ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ
РАДОВА ИЗДАТУ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА.
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНЕ 3 (ТРИ) ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ (2013, 2014. И 2015.)
ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 15 МИЛИОНА
ДИНАРА, КАО И ДА НИЈЕ БИО НЕЛИКВИДАН У ПЕРИОДУ ОД ПОСЛЕДЊИХ 12
(ДВАНАЕСТ) МЕСЕЦИ ПРЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА 2013. ДО ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОГЛАСА
ИЗВРШИО (РЕАЛИЗОВАО) УСЛУГЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕ/ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА ЗА НАЈМАЊЕ 7 ПРОЈЕКАТА, МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
100.000 ДИНАРА (БЕЗ ПДВ-А) ПО ПРОЈЕКТУ, ПОТВРЂЕНИХ ОД СТРАНЕ ОРГАНА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, НАДЛЕЖНЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА (ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ
НАЈМАЊЕ: 8 ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА, 1 ПЛОТЕР А0, 1 СКЕНЕР А0 И СОФТВЕР НА ГИС
ИЛИ АУТОКЕД ПЛАТФОРМИ (ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ) ИЛИ
АНГАЖОВАНИХ ПО УГОВОРУ КОЈИМ СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ВАН РАДНОГ ОДНОСА НАЈМАЊЕ:
ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ:
ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА
ДВА ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА,
ШЕСТ ОБРАЂИВАЧА СА ЗВАЊЕМ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР,
ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ:
- ДВА ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ-БР 200
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Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 17/33 КД, ЈН бр. 1.2.21.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање: 8 ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА, 1 ПЛОТЕР А0, 1 СКЕНЕР А0 И СОФТВЕР
НА ГИС ИЛИ АУТОКЕД ПЛАТФОРМИ.
Доказ: 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.
9. Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено
или одређено време) или ангажованих по уговору којим се регулише рад ван радног односа
најмање:
ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ:
ЈЕДНОГ ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ I РЕДА
ДВА ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ II РЕДА,
ШЕСТ ОБРАЂИВАЧА СА ЗВАЊЕМ ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР,
ЗА ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ:
ДВА ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ СА ЛИЦЕНЦОМ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ-БР 200
Доказ: За тражени број радника који се налазе у радном односу (на одређено или неодређено
време) понуђач је дужан да достави копију извода из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку - односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу
објаве позива за подношење понуда или касније, оверену печатом и потписом овлашћеног лица
поуђача где је наведен укупан број запослених или копије уговора којим се регулише рад ван
радног односа.
За тражени број дипломираних инжењера техничких струка, ималаца лиценци ИКС и
лиценце издате од РГЗ-а понуђач је дужан да достави:
- копију 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.
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
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,
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