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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и
одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња
система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална
канализациона мрежа-IV етапа, на страни 13/59. у оквиру поглавља IV – Услови за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова, мења се део тачке 1.2 – Понуђач који учествује у поступку
предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне
набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
а) да располаже неопходним финансијским капацитетом
 да је понуђач у остварио пословни приход у минималној вредности од
100.000.000,00 динара без ПДВ-а годишње за последње 3 (три) године од
извођења радова на изградњи канализационе мреже,
 да понуђач није био у блокади у претходних 36 (тридесетшест) месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки ни један дан (НАПОМЕНА: У случају
заједничке понуде услов о броју дана неликвидности мора испунити
сваки члан групе понуђача).
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у периоду
од последње три године од момента расписивања набавке реализовао изградњу
канализационе мреже у укупној вредности 100.000.000,00 динара од којих:
 један уговор чији је предмет изградња канализационе мреже са кућним
прикључцима у вредности од најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 један уговор чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже у
оквиру којег је на деоници од најмање 3000 m вршено снижавање нивоа
подземних вода.
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне
јавне набавке. Понуђач мора да има ангажовано по основу уговора о раду,
уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или другог
правног основа најмање 50 радника, и то најмање:
 1 инжењера са лиценцом 414,
 2 грађевинска техничара хидроградње,
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5 руковаоца грађевинским машинама,
4 возача „Ц“ категорије,
5 КВ или ВКВ тесара,
4 КВ зидара,
2 КВ армирача,
3 КВ водоинсталатера и
24 помоћа радника.

г) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то најмање:
1) Опрема и машине
 Акредитована лабораторија за геомеханичка испитивања – 1 ком,
 Бетонска база – 1 ком,
 Аутомиксер – 2 ком,
 Камиона носивости преко 15t – 4 ком,
 Ларсен талпе – минимум 500 m²,
 Макара за побијење Ларсен талпи – 1ком,
 Опрема за снижавање вода депресионим бунарима – 1 ком,
 Опрема за снижавање вода иглофилтерима – 1 ком,
 Багер преко 20 t – 2 ком,
 Вибро ваљак – Г ≥ 9,0t – 1 ком,
 Вибронабијач мин тежине 200 кг – 5 ком,
 Вибронабијач мин тежине 400 кг – 5 ком,
 Вибронабијач мин тежине 600 кг – 1 ком,
 Агрегат за струју – 1 ком,
 Опрема за TV инспекцију цевовода – 1 ком,
 Опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50cm и више – 1 ком,
2) ИСО стандарде
 WOMA специјално возило за испирање цевовода – 1 ком,
 ИСО 9001 или СРПС ИСО 9001 или одговарајући,
 ИСО 14001 или СРПС ИСО 14001 или одговарајући,
 ОХСАС 18001 или СРПС ОХСАС 18001 или одговарајући,
 ИСО 27001 или СРПС ИСО 27001 или одговарајући и
 ИСО 50001 или одговарајући,
3) Потврда о извршеном обиласку и прегледу трасе канализационе мреже.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
а) да располаже неопходним финансијским капацитетом
 да је понуђач у остварио пословни приход у минималној вредности од
100.000.000,00 динара без ПДВ-а за последње 3 (три) године од извођења
радова на изградњи канализационе мреже,
 да понуђач није био у блокади у претходних 36 (тридесетшест) месеци
који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки ни један дан.
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач у периоду
од последње три године од момента расписивања набавке реализовао:
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изградњу канализационе мреже у укупној вредности 100.000.000,00
динара од којих најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ-а мора да се
односи на изградњу канализационе мреже са кућним прикључцима,
минимум 3000m изградње фекалне канализационе мреже у оквиру којег
је на деоници вршено снижавање нивоа подземних вода.

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне
јавне набавке. Понуђач мора да има ангажовано по основу уговора о раду,
уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима или другог
правног основа најмање 50 радника, и то најмање:
 1 инжењера са лиценцом 414,
 2 грађевинска техничара хидроградње,
 5 руковаоца грађевинским машинама,
 4 возача „Ц“ категорије,
 5 КВ или ВКВ тесара,
 4 КВ зидара,
 2 КВ армирача,
 3 КВ водоинсталатера и
 24 помоћа радника.
г) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то најмање:
1) Опрема и машине
 Акредитована лабораторија за геомеханичка испитивања – 1 ком,
 Бетонска база – 1 ком,
 Аутомиксер – 2 ком,
 Камиона носивости преко 15t – 4 ком,
 Ларсен талпе – минимум 500 m²,
 Макара за побијење Ларсен талпи – 1ком,
 Опрема за снижавање вода депресионим бунарима – 1 ком,
 Опрема за снижавање вода иглофилтерима – 1 ком,
 Багер преко 20 t – 2 ком,
 Вибро ваљак – Г ≥ 9,0t – 1 ком,
 Вибронабијач мин тежине 200 кг – 5 ком,
 Вибронабијач мин тежине 400 кг – 5 ком,
 Вибронабијач мин тежине 600 кг – 1 ком,
 Агрегат за струју – 1 ком,
 Опрема за TV инспекцију цевовода – 1 ком,
 Опрема за исецање бетонских пресека дебљине 50cm и више – 1 ком,
 WOMA специјално возило за испирање цевовода – 1 ком,
2) ИСО стандарде
 ИСО 9001 – систем менаџмента квалитетом,
 ИСО 14001 – систем менаџмента заштите животне средине,
 ОХСАС 18001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедносшћу
на раду,
3) Потврда о извршеном обиласку и прегледу трасе канализационе мреже.
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2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња
система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална
канализациона мрежа-IV етапа, на страни 16/59. у оквиру поглавља IV – Услови за
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова, мења се део тачке 2 – Упутство како се доказује испуњеност
услова:
б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем:
• Уговора чији је предмет изградња канализационе мреже са извођењем кућних
прикључака (референтна листа). Референта листа је валидна само у случају да је
за наведени уговор достављена оверене окончане ситуације, као и потврда
ранијег корисника (оверена и потписана од стране одговорног лица),
• Уговора чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже са снижавањем
нивоа подземних вода (референтна листа). Референта листа је валидна само у
случају да је за наведени уговор достављена оверена окончана ситуација, као и
потврда ранијег корисника (оверена и потписана од стране одговорног лица).

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

б) да располаже неопходним пословним капацитетом – доказује се достављањем:
• Уговора чији је предмет изградња канализационе мреже са извођењем кућних
прикључака (референтна листа) у минималном износу од 60.000.000,00 динара.
Референта листа је валидна само у случају да су за наведене уговоре достављене
оверене окончане ситуације, као и потврде ранијих корисника (оверена и
потписана од стране одговорних лица),
• Уговора чији је предмет изградња фекалне канализационе мреже са снижавањем
нивоа подземних вода (референтна листа). Референта листа је валидна само у
случају да су за наведене уговоре достављене оверене окончане ситуације, као и
потврде ранијих корисника (оверена и потписана од стране одговорних лица).

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња
система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална
канализациона мрежа-IV етапа, на страни 18/59. у оквиру поглавља V – Упутство
понуђачима како да сачине понуду, мења се део тачке 2 – Начин на који понуда мора да
буде сачињена:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог
Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.08.2017. године, до 13:00
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 08.08.2017. године у 14:00 часова у просторијама
наручиоца.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог
Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.08.2017. године, до 13:00
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 10.08.2017. године у 14:00 часова у просторијама
наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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