
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/30-14-09
13. новембар  2014. године
         Б е о г р а д

                       ИЗМЕНА И  ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова -
Замена бакарног кровног покривача лимом од фосфором дезоксидираног бакра на
објекту Дома Народне скупштине, ЈН број 30/14.

Мењају се стране 10., 12. и 13.  Конкурсне документације.

            У прилогу се налазе измењене стране.

Председник Комисије за јавну набавку

                                                                                       Мирјана Недељковић



· Финансијски капацитет:

1.) Да понуђач у протеклих 12 месеци до дана објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади.

2.) Да је понуђач имао пословне приходе од најмање 50.000.000,00 динара по пословној
години за претходне три пословне године (2011, 2012. и 2013. годину).

· Кадровски капацитет:

Да понуђач, у моменту објављивања Позива на Порталу ЈН, има у сталном радном
односу дипломиране инжењере (да су понуђачу запослена лица доступна по позиву, а у
сврху обављања радова 24 сата у току раднога дана, а све због специфичности објекта у
којем се изводе радови), са следећим лиценцама:

- минимум 1 лиценца 310 или 311 (310 - Одговорни пројектант грађевинских
конструкција                        објеката високоградње, нискоградње и хидроградње

311 -  Одговорни пројектант грађевинских
конструкција                      објеката високоградње).

- минимум 1 лиценца 410 или 411  (410  - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње
и хидроградње

411 - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње).

- минимум 1 лиценца 830 (Одговорни извођач машинских инсталација)

- минимум 1 лиценца за обављање послова безбедности и заштите на раду

- минимум 2 лиценце 330 (Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике)

- минимум 2 лиценце 430 (Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике)

- минимум 3 лиценце 381 (Одговорни инжењер за енергетску ефикасност).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81.
Закона:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1.
(услови 1,  2,  3  и 4)  и да достави доказе о испуњености тих услова,  док остале услове
испуњавају заједно.
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· За пословни капацитет:

1) Понуђач је дужан да приложи: Попуњен Образац Референтна листа и попуњен
Образац потврде.
Потврда мора бити потписана од стране директора, односно законског заступника
купца/наручиоца, и оверена печатом купца/наручиоца.
Модел Обрасца Референтна листа и Обрасца Потврде налази се у конкурсној
документацији.

2) Сертификати понуђача ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001.
3) Решење о испуњености услова за издавање сертификата о енергетским својствима

објеката високоградње – енергетски пасош.
4) АТЕСТ за понуђени лим, у захтеваном квалитету.

· За финансијски капацитет:
1.) Понуђач је дужан да приложи Потврду Народне Банке Србије о броју дана

неликвидности у протеклих 12 месеци до датума објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Потврда мора бити издата после
дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

2.) Понуђач је дужан да приложи:  Извештај о бонитету за ЈН (БОН ЈН)  за последње
три пословне године, који издаје АПР.

· За кадровски капацитет:
Понуђач је дужан да приложи:

1) Фотокопије тражених лиценци;
2) Фотокопије радних књижица и МА образаца запослених инжењера који поседују

тражене лиценце.

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)  до 4). Додатне услове група
понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као
прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на
интернет страници Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе
понуду уписано у регистар понуђача. Понуђачи ће у својој понуди јасно навести да се налазе у
регистру понуђача.

Страна 12 од 38



Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

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.
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.
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