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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ ПАП ПАЛА – кључ у руке

ЈН К 42/18

Дана  13.06.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку јавне набавке за набавку радова – Реконструкција дела улице Пап Пала – кључ у руке,
број ЈН К 42/18, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на
следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  42/18, у  III УСЛОВИ  ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у ДОДАТНИ УСЛОВИ 

на страни 7/45   мења се  табела и подтачка 1.1. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ

Нова табела за ДОДАТНИ УСЛОВИ  са измењеном подтачком 1.1. сада гласи:
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ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који  учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити  додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

1.1. Да понуђач у периоду од 01.01.2014.
године  до  дана  објављивања  позива  за
подношење  понуде  извршио  минимум  3
посла на бетонским радовима.

1.1.1.  Потврде  о  извршеним  радовима
(Образац 7) овереним од стране наручиоца, 

1.1.2. Фотокопија  прве  стране  окончане
ситуације.

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:

2.1. Поседовање минимално следеће 
исправном техничком опремом:

• 1 камион минималне носивости 5,0т

• 1 комбинована машина

• 1  мобилни  компресор  радног  притиска
мин. 7 бара

2.1.1.  фотокопија  пописне  листе  или
књиговодствене картице или књиге основних
средстава  за  опрему  која  је  у  власништву
понуђача

2.1.2.  уговор о закупу или лизингу, за опрему
коју користи по онову закупа или лизинга,

2.1.2. фотокопија очитане саобраћајне дозволе
за  моторна  возила   са фотокопија  полисе
осигурања

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
3.1. Довољним кадровским капацитетом се
сматра  да  понуђач има  у  радном  односу
или ангажовано другим Уговором у складу
са Законом о раду, најмање:
-  Одговорни  извођач  радова  са важећом
лиценцом  410 или Одговорни  извођач
радова  са важећом лиценцом 415
- 9 лица распоређених на пословима који
су предмет ове јавне набавке

(Понуђач  прилаже  доказе  из  којих  се  на
несумњив  начин  може  утврдити  на  које
послове су лица распоређена)

3.1.1.   Фотокопија  М  обрасца  Фонда
ПИО (пријаве на осигурање), за лица која су у
радном  односу код  Понуђача или  Уговор  о
раду,

3.1.2.   Фотокопија  уговора  о  радном
ангажовању,  уколико  је  лице  ангажовано  код
понуђача по другом основу из Закона о раду

3.1.3. Фотокопија  лиценце  и  Потврде
Инжењерске  коморе  Србије  о  року  важења
лиценце. Лиценца треба да буде важећа.
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II

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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