Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Комисија за јавне набавке
Број: 404-43/2019-04
Дана: 23.05.2019. године

На основу члана 63. став 2. И 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“
124/12,14/15 и 68/15), комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-43/19-04 објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке
Бр: 404-43/2019-04
Комисија за јавне набавке објављује измену и допуну конкурсне документације за
набавка радова на реконструкција водозахвата – постројење за кондиционирање
воде до квалитета пијаће воде на локацији водовода Николинци, у делу Додатних
услова и то:
• у делу пословни капацитет брише се као додатни услов да потенцијални
понуђач мора да има минимално 15 референци која се односи на уклањање
гвожђа и мангана из воде.
• у делу технички капацитет као објашњење машине за рад на спајању
филтера додаје се „електрична машина за сечење цеви од Д32 до Д160
пречника“
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне
документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
Комисија за јавну набавку

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

1.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Попуњена референц листа- образац 7,
фотокопије уговора о изведеним радовима
Да је понуђач у претходне 3 који су предмет јавне набавке и
године (рачунајући од дана објаве
наручилаца
о
реализацији
позива за подношење понуда), Потврде
закључених
уговора
треба
да
садрже:
извео радове у потпуности који су

истоврсни предмету дате јавне
набавке односно радове у области
испоруке и монтаже система за
уклањање гвожђа и мангана из
воде најмање у висини од
15.000.000,00 динара без ПДВ-а

- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- предмет уговора
- изјава да су радови за потребе тог
наручиоца извршени квалитетно и у
уговореном
року
- вредност изведених радова
- број и датум уговора
-контакт особа наручиоца и телефон
- потпис
наручиоца

овлашћеног

лица

и

печат

Потврда о изведеним радовима издаје,
потписује и оверава наведени наручилац, а
према
обрасцу
датом
у
конкурсној
документацији.
Потврда може бити и на другим Обрасцима
који садржински одговарају
обрасцу
потврде из конкурсне документације
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

а) Пописна листа са датумом 31.12.2018.

Да
располаже
довољним године, или аналитичка картица основних
техничким капацитетом односно средстава потписана од стране овлашћеног
да располаже следећом техничком лица понуђача и оверена печатом понуђача;
опремом:
б) рачун и отпремница за средства
Одговарајуће
возило
за набављена у години у којој се јавна набавка
транспорт опреме и материјала- спроводи
пикап, комби или одговарајуће,
в) уговор о закупу- фотокопија уговора о
ком. 1
закупу са пописном листом закуподавца;
- Машину за рад на повезивању
филтера (електрична машина за г) уговор о лизингу- фотокопија уговора о
сечење цеви од Д32 до Д160 лизингу
пречника), ком. 1
ђ) за камионе, багере и друга возила код

- Мини лабораторија за праћење којих постоји законска обавеза регистрације
без
обзира
на
основ
коришћења
хемиског квалитета воде, ком. 1
(власништво,
закуп,
лизинг)
копије
саобраћајних дозвола ( фотокопије и испис
- Агрегат за струју, ком. 1
из читача)

Напомена: На наведеним доказима
потребно је видно означити тражену
техничку опрему
4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

А) Фотокопија уговора о раду / уговора о
делу / уговора о привременим и повременим
Да
располаже
довољним
пословима / уговора о допунском радуи
кадровским капацитетом и то:
фотокопије МА образаца

А) да има најмање 4 запослених
оператора монтажера, техничке
струке
на
одређено
или
неодређено
време
или
ангажованих по основу уговора
ван радног односа а у складу са
прописима о радним односима;

Б) За лиценциране инжењере потребно је
доставити копију личне
лиценце издате од Инжењерске коморе
Србије, доказе о радном статусу (за носиоца
лиценце који је запослен код понуђача:
фотокопија МА обрасца, односно за носиоца
лиценце који није запослен код понуђача:
фотокопија уговора ван радног односа)

Ако у уговору ван радног односа није
Б) да понуђач има најмање једног наведено да ће носилац лиценце бити
одговорног
извођача
радова, ангажован за реализацију радова који су
предмет ове јавне набавке потребно је
дипл.инж.технол., са минималним
приложити Анекс уговора којим се то
радним искуством од 5 година у

области пречишћавања вода, у
радном односу на неодређено или
одређено време или ангажоване
по основу уговора ван радног
односа
одговорне
извођаче
радова
са
одговарајућом
лиценцом и то:
- 475 или 371

дефинише.
Напомена:
Наручилац
ће
прихватити
следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим
пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова
који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.

