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Наш број:      2457/20
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Обрадио/ла:   

                    
       

     У складу са чланом 63. став  1. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник  РС“  бр.  124/2012,  14/2015  и  68/2015), вршимо   измену конкурсне
документације у  вези са припремањем понуде за  јавну набавку   Изградња
саобраћајница  са  недостајућом  инфраструктуром  на  локацији  Воћареве
Ливаде за  потребе реализације  програма изградње станова за  припаднике
снага безбедности, ЈН  1.3.37 по Позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од  27.07.2020. године:

1. Измена конкурсне документације:

 У тачки  3.25.  Упутства  понуђачима  како  да  сачине  понуду  -  Средство
обезбеђења испуњења обавеза понуђача на страни  10/59 додаје  се:
 „Изјава  односно  Писмо о  намерама  банке  за  издавање банкарске
гаранције за отклањање грешака у гарантном року" .
 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, изабрани
понуђач  доставља Наручиоцу  3 до тренутка испостављања  окончане
сутуације, која ће гласити на Наручиоца 1 - Град Краљево и  која ће бити са
клаузулама:  безусловна  и  платива  на  први  позив.  Наручилац  1  –  Град
Краљево ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака  у гарантном
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака
које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном
року.

2. У Упутству за сачињавање понуде на страни 19/59 и у обрасцу изјаве
на страни 20/59 мењамо додатни услов за финансиски капацитет тако да  је
сада  потребно   да  понуђач  располаже  неопходним  финансијским
капацитетом:
-  да  је  понуђач  у  2019.  години  остварио  укупан  приход  од  најмање
624.000.000,00 динара

Овај прилог  је саставни део конкурсне документације.                            

 С поштовањем, 

                                                                                                    КОМИСИЈА

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220



7.  ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СХОДНО 
ЧЛАНУ 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ   ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА

1. Додатни услов: 

Да  располаже  неопходним  кадровским капацитетом  и  то  да  има
запослене или радно ангажоване:

- минимум 1 (један) одговорни извођача радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације са важећом лиценцом 413 или 414; 

- минимум 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са важећом 
лиценцом 412 или 415; 

-  минимум  1  (један)  дипл.  инжењер  електротехничке  струке  са  важећом
лиценцом број 450

- минимум 1 (један)   запосленог  дипломираног инжењера са лиценцом 470

2. Додатни услов: 

Потребно је да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
-   да  је  понуђач  у  2019.  години  остварио  укупан  приход  од  најмање
624.000.000,00 динара

-  Да  понуђач  у  периоду  од  12  месеци  пре  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ни један
дан

3. Додатни услов:

  Потребно је да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

- да је понуђач у последње 3 (три) године (2017, 2018 и 2019) извео радове на
изградњи  и/или  реконструкцији  и/или  санацији  и/или  рехабилитацији
саобраћајница у укупном износу од 312.000.000,00 динара без ПДВ-а,  а за
најмање један посао о изведеним радовима на изградњи и/или реконструкцији
и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у минималном износу од
38.000.000,00 динара без ПДВ-а



            
8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН У 
ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  ЗЈН  ("Сл.  гласник  РС"  број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и чланом 9. став 4. Закона о песебним условима
за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
("Сл.  гласник  РС",  број  41/2018,  54/2019  и  9/2020)   под  пуном  моралном,
материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача,  дајем
следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_________________________________________из_______________
Адреса:  _________________________________________  матични  број:
_____________, 
у отвореном   поступку јавне  набавке радова  -   Изградња саобраћајница са
недостајућом  инфраструктуром  на  локацији  Воћареве  ливаде  за  потребе
реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности, ЈН
бр.  1.3.37,  испуњава  све  услове   из  чл.  76.  Закона,  односно  услове
дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
  
1. Додатни услов:

Да  располаже  неопходним  кадровским капацитетом  и  то  да  има
запослене или радно ангажоване:

- минимум 1 (један) одговорни извођача радова хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и канализације са важећом лиценцом 413 или 414; 

- минимум 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са важећом 
лиценцом 412 или 415; 

-  минимум  1  (један)  дипл.  инжењер  електротехничке  струке  са  важећом
лиценцом број 450

- минимум 1 (један)   запосленог  дипломираног инжењера са лиценцом 470

2. Додатни услов:

Потребно  је  да  понуђач  располаже  неопходним  финансијским
капацитетом:

-да  је  понуђач  у  2019.  години  остварио  укупан  приход  од  најмање
624.000.000,00 динара
-  да  понуђач  у  периоду  од  12  месеци  пре  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ни један
дан



   3. Додатни услов:

  Потребно је да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:

-  да је понуђач у последње 3 (три) године (2017, 2018 и 2019) извео радове на
изградњи  и/или  реконструкцији  и/или  санацији  и/или  рехабилитацији
саобраћајница у укупном износу од 312.000.000,00 динара без ПДВ-а,  а за
најмање један посао о изведеним радовима на изградњи и/или реконструкцији
и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у минималном износу од
38.000.000,00 динара без ПДВ-а

            Датум:                 Потпис овлашћеног лица  
                                                                                               понуђача
 ____________________                _______________________

                                                          м.п. 

__________________________________________________________________
Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се

наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака, и потпише
од стране  овлашћеног лица за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца
посла групе понуђача). 

Наручиоци пре доношења одлуке о додели уговора могу од понуђача
чија  је  понуда  оцењена  као  најповољнија,  затражити  да  достави  копију
захтеваних  доказа  о  испуњености  услова,  а  могу  и  да  затраже  на  увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.



12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ  ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за  јавну  набавку  у  отвореном  поступку  –  Изградња  саобраћајница  са
недостајућом  инфраструктуром  на  локацији  Воћареве  ливаде  за  потребе
реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности

Изјављујемо
(За:   Град Краљево)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико у јавној набавци у отвореном поступку -  Изградња саобраћајница са

недостајућом  инфраструктуром  на  локацији  Воћареве  ливаде  за  потребе

реализације  програма изградње станова за  припаднике снага  безбедности,

ако њему буде одлуком додељен уговор издати безусловну и плативу на „први

позив“ банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини

од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а,  и иста ће трајати  5 дана дуже од

дана истека гарантног рока.

Ова  изјава  се  даје  у  циљу  испуњења  услова  конкурсне

документације за јавну набавку  број 1.3.37

Датум, Потпис

Печат


