У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга наставка
спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских канала ласерским 3 D скенирањем споменика
природе Церјанска пећина (одлука о покретању поступка бр. 03-3462 од 12.05.2015. године), ЈН
бр. 1.2.27, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку услуга наставка спелеоморфолошких
мерења и снимања пећинских канала ласерским 3 D скенирањем споменика природе Церјанска
пећина IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину
на који се доказује испуњеност тих услова, одељак IV 1. Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које
понуђач мора да испуни на стр. 14/29 врши се измена - БРИШЕ СЕ додатни услова бр. 2
пословни капацитет, а додатни услови 3. и 4. постају додатни услови 2. и 3.
У истом делу конкурсне документације у одељку IV 2. Упутство како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН, на стр. 15/29 врши се измена Напомене у ст. 2. и 3.
У делу конкурсне документације V Изјава понуђача на стр. 16/29 врши се измена БРИШЕ СЕ додатни услов - неопходни пословни капацитет.
У делу конкурсне документације VI Изјава понуђача и подизвођача на стр. 17/29 врши
се измена - БРИШЕ СЕ додатни услов - неопходни пословни капацитет.
У делу конкурсне документације VII Изјава групе понуђача на стр. 19/29 врши се
измена - БРИШЕ СЕ додатни услов - неопходни пословни капацитет.
Измењене странице 14/29, 15/29, 16/29, 17/29 и 19/29 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 наставка спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских
канала ласерским 3 D скенирањем споменика природе Церјанска пећина, ЈН бр. 1.2.27.
Крајњи рок за подношење понуда је 21.05.2015. 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.

Дана 14.05.2015. године

Измењена страна бр. 14/29 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.27.
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.
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 2.000.000,00 динара.
2.
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА: да за извршење предметне
располагању:
- најмање 1 камеру дизајнирану за екстремне услове и
- најмање 1 ласерски 3 D скенер;и

јавне

набавке

има

на

3.
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА: да има у радном односу на неодређено време најмање 2
(два) запослена лица геодетске струке од којих је најмање 1 лице са геодетском лиценцом II реда.

Измењена страна бр. 15/29 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.27.
IV 2.

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

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем:
Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, у случају самосталног
наступа,
или
Изјаве понуђача и подизвођача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају
наступа понуђача са подизвођачем,
или
Изјаве групе понуђача, попуњене, печатом оверене и потписане, у случају наступа
групе понуђача.
Изјава мора да буде попуњена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, иста је дужна да достави попуњену Изјаву
групе понуђача, потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверену печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и свих
подизвођача и оверену печатом.
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.

НАПОМЕНА: Обавезне услове од бр. 1 до бр. 5, у случају да понуђач поднесе понуду са
подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и, а у ситуацији подношења заједничке
понуде наведене услове испуњавају сви понуђачи из групе понуђача.
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем/има додатни услов бр. 1 испуњава понуђач, док
додатне услове бр. 2. и 3. понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно.
У ситуацији подношења заједничке понуде додатне услове од бр. 1 - 3 испуњавају заједно сви
понуђачи из групе понуђача.

Измењена страна бр. 16/29 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.27.
V

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________ из ____________________,
у поступку јавне набавке мале услуге наставак спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских
канала ласерски 3D скенирањем споменика природе Церјанска пећина ЈН бр.1.2.27, испуњава све
услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 и кривично
дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објаве/слања позива за доставу понуде;

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;


да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;

да располаже неопходним финансијским капацитетом:
да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у
2012. и 2013. години остварио укупан приход у износу од најмање 2.000.000,00 динара;

да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно да за извршење
предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 камеру дизајнирану за екстремне услове и
најмање 1 ласерски 3D скенер
да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има у
радном односу на неодређено време најмање 2 запослена лица геодетске струке од којих је
најмање 1 лице са геодетском лиценцом II реда.
Понуђач овом Изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује и да
је понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуге наставак спелеоморфолошких мерења и
снимања пећинских канала ласерским 3 D скенирањем споменика природе Церјанска пећина, ЈН
број 1.2.27, поднео потпуно независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Измењена страна бр. 17/29 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.27.
VI

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача, дајемо следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________ из ____________________
и подизвођач/и
_______________________________________ из ____________________
_______________________________________ из ____________________
________________________________________ из ____________________, у поступку
јавне набавке мале услуге наставак спелеоморфолошких мерења и снимања пећинских канала
ласерски 3D скенирањем споменика природе Церјанска пећина ЈН бр.1.2.27, испуњавају посебно
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

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 и кривично дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
oбјављивања/слања позива за подношење понуда;

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;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Понуђач испуњава додатне услове из чл. 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне две
обрачунске године (2012. и 2013) остварио укупан приход у износу од најмање 2.000.000,00
динара.
Понуђач и подизвођач заједно испњавају додатне услове из чл. 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

да располажу довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 камеру дизајнирану за
екстремне услове и најмање 1 ласерски 3D скенер;
● да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да имају у радном односу на
неодређено време најмање 2 запослена лица геодетске струке од којих је најмање 1 лице са
геодетском лиценцом II реда.

Измењена страна бр. 19/29 конкурсне документације ЈН бр. 1.2.27.
VII

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача, дајемо следећу

ИЗЈАВУ
Понуђачи из групе понуђача:
______________________________________________________ из ____________________
______________________________________________________ из ____________________
_______________________________________________________ из ___________________,
поступку јавне набавке мале вредности услуга – наставак спелеоморфолошких мерења и снимања
пећинских канала ласерским 3 D скенирањем споменика природе Церјанска пећина, ЈН бр. 1.2.27,
испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;

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 и кривично
дело преваре;

да није изречена мера забране обављања делатности на снази у време
објављивања/слања позива за подношење понуда;

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;

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;
Понуђачи из групе понуђача заједно испуњавају додатне услове из чл. 76. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у претходне
две обрачунске године (2012. и 2013) остварили укупан приход у износу од најмање 2.000.000,00
динара;

да располажу довољним техничким капацитетом за ову врсту радова, односно да за
извршење предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 камеру дизајнирану за
екстремне услове и најмање 1 ласерски 3D скенер;
● да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да имају у радном односу на
неодређено време најмање 2 запослена лица геодетске струке од којих је најмање 1 лице са
геодетском лиценцом II реда.

