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Број: 404-89/2013
Дана:26.04.2013.године
На основу члана 32. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.116/08) Комисија за јавну набавку услуга – санација инсталације централног
грејања, у отвореном поступку, образована Решењем директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа број: 404-89/2013 од 14.03.2013.године сачинила је
дана 26.04.2013.године
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр.2
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –
санација инсталације централног грејања
БРОЈ:404-89/2013
У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга - санација инсталације
централног грејања, у отвореном поступку, број:404-89/2013 вршe се следеће
измене и допуне:
1. Постојећи ИЗМЕЊЕНИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (23-25/58 КД) одређен Изменама и
допунама конкурсне документације бр.1 се мења са новим (ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ ЗА
ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА), који
се налази у прилогу.
2. На страни 26-27/58 КД, У Упутству како се доказује испуњеност услова из
члана 44. Закона о јавним набавкама у ставу 2. тачка 6) подтачка 6.2., речи:
довољан кадровски капацитет:Да има минимум
5 (пет) запослених лица на
неодређено време који заједно (не појединачно сваки запослени) поседују следеће
важеће лиценце, односно атесте:
- лиценца број 450 (за инжењере)
- лиценца број 452 (за инжењере)
- атест за заваривача
Доказ: фотокопије за минимум 5 запослених лица на неодређено време:
- обрасца пријаве на пензијско-инвалидско осигурање
- радне књижице
За запослене којим имају лиценце, односно атест:
- копију лиценце и потврде о важењу лиценце
- копију атеста за заваривача
Лиценце ИКС за стручна лица морају имати одговарајућу потврду ИКС да су
лиценце важеће, односно да именованим лицима одлуком суда части иста лиценца
није одузета. Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено
поседује више лиценци, сматраће се дозвољеним да истовремено испуњава услов за
више појединачних лиценци које се овде траже. Наручилац задржава право да
изврши проверу сваке приложене потврде, као и да тражи од понуђача на увид
оригинални валидни докуменат којим се могу проверити наводи садржани у поднетим
потврдама.“ се замењују речима: „довољан кадровски капацитет:Да има минимум
5 (пет) запослених лица на неодређено време који заједно (не појединачно сваки
запослени) поседују следеће важеће лиценце, односно атесте:
- лиценца број 450 (за инжењере)
- лиценца број 352 (за инжењере)

- атест за заваривача
Доказ: фотокопије за минимум 5 запослених лица на неодређено време:
- обрасца пријаве на пензијско-инвалидско осигурање
- радне књижице
За запослене којим имају лиценце, односно атест:
- копију лиценце и потврде о важењу лиценце
- копију атеста за заваривача
Лиценце ИКС за стручна лица морају имати одговарајућу потврду ИКС да су
лиценце важеће, односно да именованим лицима одлуком суда части иста лиценца
није одузета. Приликом оцене испуњености услова за лице које истовремено
поседује више лиценци, сматраће се дозвољеним да истовремено испуњава услов за
више појединачних лиценци које се овде траже. Наручилац задржава право да
изврши проверу сваке приложене потврде, као и да тражи од понуђача на увид
оригинални валидни докуменат којим се могу проверити наводи садржани у поднетим
потврдама.“
Изменe и допуне Конкурсне документације без одлагања и без накнаде
доставити заинтересованим лицима која су примила конкурсну документацију и
објавити на web сајту Управе за заједничке послове покрајинских органа - линк
Јавне набавке.
ПРИЛОГ (1):
• ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
НАПОМЕНА:
При подношењу понуде понуђачи морају доставити ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА који се налази
у прилогу, у супротном њихова понуда ће бити одбијена као неисправна.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
с.р. Наташа Нађ

4)1)Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. став 2. ЗЈН, уз прецизирање
неопходног финансијског и пословног, као и довољног техничког и кадровског капацитета,
који су у складу са предметом јавне набавке

ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ПОНУЂАЧА ___________________________________________________
у поступку доделе уговора о јавној набавци услуге санација инсталације централног грејања
Испуњеност услова из члана 44. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач
доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
Р.Б

1.

2.

Услови из чл.44
ЗЈН

Докази из члана 45. ЗЈН и органи надлежни за
њихово издавање:

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

Извод из регистра надлежног органа:
-Агенција за привредне регистре (неоверена фотокопија)
----------------------------------------------------------------------

Да је основан и за
обављање
делатности која је
предмет
јавне
набавке

Оснивачки акт понуђача:
-одлука или
-уговор о оснивању
(неоверена фотокопија)
----------------------------------------------------------------------

Основ:
-Чл.4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл.гласник РС“,
бр.55/04 , 111/09 – др.закона и 99/2011)
-Чл. 1. и 38. Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне
регистре („Сл.гланик РС“, бр.99/2011)

Основ: Члан 4., 11. и 141.
Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011)

3.

Да му у року од две
године пре објављивања
Јавног
позива
није
изречена правноснажна
судска или управна мера
забране
обављања
делатности
која
је
предмет јавне набавке

-потврда надлежног органа којом доказује да му није
изречена мера забране обављања делатности за период од
29.03.2011. год до 29.03.2013.године (неоверена фотокопија)
-----------------------------------------------------------------------потврда мора бити издата после дана објављивања Јавног
позива, тј после 29.03.2013.год
------------------------------------------------------------------Основ: Чл.4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Сл.гласник
РС“, бр.55/04 , 111/09 – др.закона и 99/2011)

4.

Да је измирио доспеле
порезе и друге јавне
дажбине у складу са
прописима Републике
Србије
или
стране
државе
када
има
седиште
на
њеној
територији

потврду надлежног пореског
органа или потврду
надлежног
органа да се понуђач налази у поступку
приватизације:
-потврда Министарства финансија
надлежног регионалног центра

Пореске

управе

–

-потврда пореског одељења локалне самоуправе (локалне
пореске управе)
-или потврда – уверење стране државе када има седиште
на њеној територији
-или ако је понуђач у поступку приватизације доставља
потврду Агенције за приватизацију
Потврда може бити издата и пре дана објављивања Јавног
позива ако од дана њеног издавања до дана објављивања ЈП
није протекло више од 6 месеци
----------------------------------------------------------------------Основ:
-члан 161. ЗОУП („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01)
-члан 11. и 160. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“, бр.80/2002, 8472002 –испр.,
2372003 – испр., 7072003, 55/2004, 61/2005, 81/2005 – др.закон,
62/2006 – испр. др.закон, 61/2007, 20/2009 и 72/2009 – др.закон)
- Члан 6. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе
(«Сл.гласник РС», бр.62/2006)

----------------------------------------------------------------------Уколико локална (општинска) пореска управа у својој
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потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне
јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз
потврду локалне пореске управе
приложи и потврде
осталих локалних органа/организација/установа
5.

да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
неопходан финансијски
капацитет:

5.1.

Да је у периоду од 6
месеци
пре
дана
објављивања
Јавног
позива био ликвидан,тј.
да није имао ниједан
дан неликвидности
(период од 29.09.2012.
до 29.03.2013.године)

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за
период од 29.09.2012. до 29.03.2013. год
Потврду издаје: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Дирекција за
регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату,
Одсек за пријем основа и налога принудне наплате,
Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са
потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели.
Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs

неопходан пословни
капацитет:

5.2.

6.

да понуђач поседује
важећу
лиценцу
за
развојни софтвер
за
доградњу Wonderware
InTouch SCADA (Систем
интеграторски
сертификат)

да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
довољан
капацитет:

технички

да има минимум једно
возило
6.1.
(власништво/закуп/
лизинг)
довољан
капацитет:

6.2.

Потврда о поседовању лиценце за развојни софтвер
за
доградњу Wonderware InTouch SCADA (Систем интеграторски
сертификат) или копија лиценце за развојни софтвер за
доградњу Wonderware InTouch SCADA (Систем интеграторски
сертификат).

кадровски

Да има минимум 5 (пет)
запослених
лица
у
радном
односу
на
неодређено време који
заједно (не појединачно
сваки
запослени)
поседују
следеће
важеће
лиценце,
односно атесте:
- лиценца број 450 (за
инжењере)
- лиценца број 352 (за
инжењере)
- атест за заваривача

Копија саобраћајне дозволе за власника возила, односно за
закуп или лизинг возила копија саобраћајне дозволе и копија
уговора о закупу или лизингу.

Фотокопије за минимум 5 запослених на неодређено време:
- обрасца пријаве на пензијско-инвалидско осигурање
- радне књижице
За запослене којим имају лиценце, односно атест:
- копију лиценце и потврде о важењу лиценце
- копију атеста за заваривача
Лиценце ИКС за стручна лица морају имати одговарајућу
потврду ИКС да су лиценце важеће, односно да именованим
лицима одлуком суда части иста лиценца није одузета.
Приликом оцене испуњености услова за лице које
истовремено поседује више лиценци, сматраће се дозвољеним
да истовремено испуњава услов за више појединачних
лиценци које се овде траже.
----------------------------------------------------------------------Наручилац задржава право да изврши проверу сваке
приложене потврде, као и да тражи од понуђача на увид
оригинални валидни докуменат којим се могу проверити
наводи садржани у поднетим потврдама.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 45. Закона о
јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под
7.
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава
понуђача)
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Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
8.

Образац за оцену испуњености услова из члана 44. ЗЈН

9.

Образац понуде и табела понуде

10. Образац учешће подизвођача (само ако наступа са подизвођачем)
11. Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (само ако
подноси заједничку понуду)
12. Образац структуре цене
13. Фотокопија Обрасца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
14. Образац Изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама
15. Модел уговора
16. Изјава о извршеном увиду у стварно стање
17. Овлашћење, сачињено у писменој форми потписано и печатом оверено од стране свих
чланова групе понуђача, којим се овлашћује водећи понуђач да испред групе понуђача, у
њихово име и за њихов рачун предузима све радње у поступку јавне набавке

4)2) Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (уколико их
наручилац одреди): /
4)3) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 49. ЗЈН:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из
члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом
45. Закона о јавним набавкама.
4)4) услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у
складу са чланом 50. ЗЈН:
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44. став 2.
тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана
45. овог закона, а остале услове из члана 44. Закона о јавним набавкама испуњавају
заједно (подизвођач не мора да испуњава услове из члана 44. став 2. тачка 6. и 7.
Закона о јавним набавкама).
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке,
предузимаће онај понуђач који има писмено и оверено овлашћење испред групе
понуђача да у њихово име и за њихов рачун предузима све радње у поступку јавне
набавке - водећи понуђач, односно његово лице овлашћено за заступање наведено у
ОП обрасцу. Овлашћење мора бити сачињено у писменој форми, потписано и печатом
оверено од стране свих чланова групе понуђача и мора бити обавезно приложено уз
понуду.
Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће
се сматрати неисправном и иста ће се одбити.
ПОНУЂАЧ
М.П. __________________________
(потпис овлашћеног лица)
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