КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 95/4
Датум: 20.05.2019.
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке радовa – ГЗР (хитни и неодложни радови и текуће поправке),
редни број јавне набавке 95/4, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним
набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља
измену конкурсне документације.
Измена бр. 2
1.1.1 На страни 31/1621 конкурсне документације врши се измена тако да сада гласи:
НАПОМЕНЕ:
Чланови екипа који буду ангажовани за конкретну партију, неће моћи да врше
радове за другу партију, односно један члан екипе не може истовремено бити члан
друге екипе исте или различитих партија.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о
испуњавању финансјског капацитета може доставити кумулативно за партије за које
подноси понуду.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о вредности
пружених услуга примерених предмету јавне набавке у периоду од претходне три
године (попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца (ПОТВРДА- Доказ о
референци који се налази у Конкурсној документацији или Потврда – образац у
слободној форми, који садржи релевантне елементе горе поменуте Потврде), може
доставити кумулативно за партије за које подноси понуду.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о поседовању
важећег сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001
„или одговарајуће“, који се односе на предмет јавне набавке (грађевиснки радови)
издатих од домаћих или иностраних сертификационих тела довољно је доставити у
једном примерку без обзира на број партија за које подноси понуду.

Измена бр. 2, ЈН 95/4

Страна 1 од 6

1.1.2 На страни 1610/1621 конкурсне документације врши се измена тако да сада
гласи:
Понуда мора да садржи:
Број

Назив документа
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)

1.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА доказује се достављањем следећих доказа:
Општи услови
Пословни капацитет:
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 „или
одговарајуће“, који се односе на предмет јавне набавке (грађевиснки радови) издатих од домаћих или
иностраних сертификационих тела.

2.

НАПОМЕНА:
Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда, у противном понуђач мора
доставити потврду надлежног сертификационог тела да је поступак сертификације или ресертификације
току. Уколико су сетификати у целости на страном језику, поред наведеног треба доставити и превод на
српски језик, оверен од стране судског тумача.
Кадровси капацитет:
Доказ:
- доказ о радном ангажовању - „образац М“, или уговор о делу са копијом личне карте, назначеном дужином
трајања и описом посла без М обрасца, за све радно ангажоване,
- Образац ППП-ПД (извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) са јасно
назначеним именима радно ангажованих лица наведених у понуди и обавештење о поднетој појединачној
пореској пријави ппп пд за месец који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда (уколико
понуђач у периоду до подношења понуде запосли / радно ангажује лица довољан ће доказ бити М-образац из
ког се недвосмислено може видети датум пријаве)
Додатни услови за партије (1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10);
Финансијски капацитет:
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године,
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.)
Напомена: Уколико бонитет не садржи податке за 2018. годину, онда је потребно доставити статистичке
извештаје (биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину који су од стране
овлашћеног лица (законског заступника) понуђача потписани и предати АПР-у и доказ из АПР-а да су
извештаји предати,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива није био
неликвидан (да није имао блокиран рачун).
Пословни капацитет:
Доказ:
- попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца (ПОТВРДА- Доказ о референци који се налази у
Конкурсној документацији или Потврда – образац у слободној форми, који садржи релевантне елементе горе
поменуте Потврде).
Напомена: Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда затражи на увид референтне уговоре и
рачуне и/или окончане ситуације за изведене радове примерене предмету јавне набавке.
Технички капацитет:
Доказ:
За возила:
- фотокопијa очитаних саобраћајних дозвола (или потврде о регистрацији возила) и/или фотокопијa уговора
о лизингу (уколико је возило купљено на лизинг) или уговор о закупу, коришћењу возила или пословнотехничкој сарадњи са јасно назначеним периодом трајања уговора и полиса обавезног ауто осигурања.
Документ који се прилаже мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда.
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За опрему:
- фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године са јасно назначеним позицијама на којима
се налази предметна опрема или фотокопије уговора о набавци опреме или фотокопије уговора о закупу или
лизингу или фотокопије фактура по којима је набавка опреме извршена и слично.
Кадровски капацитет:
Доказ:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- копија лиценце и копија потврде Инжењерске коморе Србије о важењу исте,
- доказ о радном ангажовању - „образац М“, или уговор о делу са копијом личне карте, назначеном дужином
трајања и описом посла без М обрасца, за све радно ангажоване,
- Образац ППП-ПД (извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) са јасно
назначеним именима радно ангажованих лица наведених у понуди и обавештење о поднетој појединачној
пореској пријави ппп пд за месец који претходу месецу објављивања позива за подношење понуда (уколико
понуђач у периоду до подношења понуде запосли / радно ангажује лица довољан ће доказ бити М-образац из
ког се недвосмислено може видети датум пријаве)
- копије лекарских уверења за рад на висини на српском језику на име сваког радника понаособ,
- попуњен и оверен - Образац А-4.1,
- попуњен и оверен - Образац А-4.2;
Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезан
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац
5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН,
наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
Модел оквирног споразума – попуњен, оверен печатом, потписан
Модел Наруџбенице – попуњен, оверен печатом, потписан
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача.
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој се наводи интернет страница на којој се
тражени подаци могу проверити (уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача).
Техничка документација и планови
Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Комисија за јавну набавку бр. 95/4

Напомена:
У прилогу се налазе измењене стране које чине саставни део конкурсне
документације.
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НАПОМЕНЕ:
Чланови екипа који буду ангажовани за конкретну партију, неће моћи да
врше радове за другу партију, односно један члан екипе не може истовремено
бити члан друге екипе исте или различитих партија.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о
испуњавању финансјског капацитета може доставити кумулативно за партије за
које подноси понуду.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о
вредности пружених услуга примерених предмету јавне набавке у периоду од
претходне три године (попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца
(ПОТВРДА- Доказ о референци који се налази у Конкурсној документацији или
Потврда – образац у слободној форми, који садржи релевантне елементе горе
поменуте Потврде), може доставити кумулативно за партије за које подноси
понуду.
Уколико Понуђач подноси понуду за две или више партија, доказе о
поседовању важећег сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, ISO
14001 и OHSAS 18001 „или одговарајуће“, који се односе на предмет јавне
набавке (грађевиснки радови) издатих од домаћих или иностраних
сертификационих тела довољно је доставити у једном примерку без обзира на
број партија за које подноси понуду.
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Понуда мора да садржи:
Број

Назив документа
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)

10.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА доказује се достављањем следећих доказа:
Општи услови
Пословни капацитет:
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 „или одговарајуће“, који се
односе на предмет јавне набавке (грађевиснки радови) издатих од домаћих или иностраних сертификационих тела.

11.

НАПОМЕНА:
Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда, у противном понуђач мора доставити потврду
надлежног сертификационог тела да је поступак сертификације или ресертификације току. Уколико су сетификати у целости на
страном језику, поред наведеног треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача.
Кадровси капацитет:
Доказ:
- доказ о радном ангажовању - „образац М“, или уговор о делу са копијом личне карте, назначеном дужином трајања и описом
посла без М обрасца, за све радно ангажоване,
- Образац ППП-ПД (извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) са јасно назначеним именима
радно ангажованих лица наведених у понуди и обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ппп пд за месец који
претходу месецу објављивања позива за подношење понуда (уколико понуђач у периоду до подношења понуде запосли /
радно ангажује лица довољан ће доказ бити М-образац из ког се недвосмислено може видети датум пријаве)
Додатни услови за партије (1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10);
Финансијски капацитет:
Доказ:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа (АПР), који мора да садржи: статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.)
Напомена: Уколико бонитет не садржи податке за 2018. годину, онда је потребно доставити статистичке извештаје (биланс
стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину који су од стране овлашћеног лица (законског заступника)
понуђача потписани и предати АПР-у и доказ из АПР-а да су извештаји предати,
- потврда НБС да понуђач у периоду од 6 месеци који претходе месецу објављивања јавног позива није био неликвидан (да
није имао блокиран рачун).
Пословни капацитет:
Доказ:
- попуњене и оверене Потврде референтних наручилаца (ПОТВРДА- Доказ о референци који се налази у Конкурсној
документацији или Потврда – образац у слободној форми, који садржи релевантне елементе горе поменуте Потврде).
Напомена: Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда затражи на увид референтне уговоре и рачуне и/или
окончане ситуације за изведене радове примерене предмету јавне набавке.
Технички капацитет:
Доказ:
За возила:
- фотокопијa очитаних саобраћајних дозвола (или потврде о регистрацији возила) и/или фотокопијa уговора о лизингу (уколико
је возило купљено на лизинг) или уговор о закупу, коришћењу возила или пословно-техничкој сарадњи са јасно назначеним
периодом трајања уговора и полиса обавезног ауто осигурања. Документ који се прилаже мора бити важећи у моменту јавног
отварања понуда.
За опрему:
- фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године са јасно назначеним позицијама на којима се налази
предметна опрема или фотокопије уговора о набавци опреме или фотокопије уговора о закупу или лизингу или фотокопије
фактура по којима је набавка опреме извршена и слично.
Кадровски капацитет:
Доказ:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

- копија лиценце и копија потврде Инжењерске коморе Србије о важењу исте,
- доказ о радном ангажовању - „образац М“, или уговор о делу са копијом личне карте, назначеном дужином трајања и описом
посла без М обрасца, за све радно ангажоване,
- Образац ППП-ПД (извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку) са јасно назначеним именима
радно ангажованих лица наведених у понуди и обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ппп пд за месец који
претходу месецу објављивања позива за подношење понуда (уколико понуђач у периоду до подношења понуде запосли /
радно ангажује лица довољан ће доказ бити М-образац из ког се недвосмислено може видети датум пријаве)
- копије лекарских уверења за рад на висини на српском језику на име сваког радника понаособ,
- попуњен и оверен - Образац А-4.1,
- попуњен и оверен - Образац А-4.2;
Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезан
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4)
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом
конкурсном документацијом (Образац 6)
Модел оквирног споразума – попуњен, оверен печатом, потписан
Модел Наруџбенице – попуњен, оверен печатом, потписан
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10.

Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача.

11.

Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој се наводи интернет страница на којој се тражени подаци могу
проверити (уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача).

12.
13.

Техничка документација и планови
Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Напомена:
Понуде које садрже обрасце који нису оверени печатом Наручилац неће
одбијати као неприхватљиве, а све у складу са Законом о изменама и
допунама закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ број 44/2018
од 08.06.2018. и 95/2018 од 09.12.2018.)
Понуда мора да садржи:
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који
морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из
групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ – Предмет јавне набавке обликован је у 10 (десет) партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази о испуњености обавезних услова из члана 75, став 1, тачке 1-5 Закона, у
случају да понуђач поднесе понуду за више партија могу бити поднети у једном
примерку.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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