РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-208/2017
Датум: 13.12.2017. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације број 3
за отворени поступак јавне набавке услуга - Машинска школа-израда техничке документације
за изградњу радионице, бр. XI-13-404-208/2017

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке услуга
Машинска школа-израда техничке документације за изградњу радионице- бр. XI-13-404-208/2017,
врши измену Конкурсне документације, у поглављу III Техничка документација и планови, односно
страна 11/45, као и у поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и чл. 76.
Закона - Упутство како се доказује испуњеност тих услова, стране 14/45, 15/45, 16/45 и 17/45, a у
свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-208/2017
Душка Мрвош , стручно лице, члан
Бранка Марић, стручно лице, члан
Бранислав Батинић, службеник јавних набавки, члан

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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8.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
За потребе изградње радионице треба израдити елаборат и Главни пројекат заштите од пожара.
Главни пројекат заштите од пожара треба да садржи:
• потенцијалне изворе пожара;
• концепцију заштите од пожара, у складу са класификацијом објекта према следећим
параметрима (локација, конструкција, технолошки процес...)
• скуп свих мера заштите од пожара, који су предвиђени инвестиционо'-техничком
документацијом;
• аутоматске системе за рану детекцију и дојаву пожара;
• указивање на техничка решења у којима се може очекивати поремећај примарних параметара,
што мође имати за последицу пожар;
Прорачуном утврдити да ли је за овај објекат неопходно извођење система за гађење пожара.
Уколико јесте испројектовати поред система за дојаву пожара и систем гашења пожара.
Главни пројекат урадити у складу са Законом о заштити од пожара, Правилником о садржини, начину
и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
и осталим важећим прописима и стандардима. Пројектну документацију оверити од стране
лиценцираног пројектанта и лиценциране пројектантске куће.
Дојава провале - алармна инсталација
Испројектовати електричну инсталацију дојаве провале према савременим захтевима.
Видео надзор
Испројектовати електроинсталацију видео надзора која ће обухватити улаз у објекат, ходнике и
степениште.
ИТ инсталације
Ову врсту инсталација испројектовати у складу са савременим потребама одвијања наставе и
важећим стандардима и прописима, са разводном мрежом према потреби и намени просторија.
Полагање каблова
У радионицама каблове положити у челичне поцинковане регале (вертикални да буду са
поклопцима), у осталим просторијама каблове полагати на зид испод малтера, а где траса кабла
није по зиду, поставити их у метална савитљива црева.
9.

ОПШТИ УСЛОВИ

Понуђач је дужан да при избору техничких решења, избора материјала за уградњу и опреме,
максимално води рачуна о рационализацији комплетне инвестиције.
Комплетну пројектну документацију предвиђену овим пројектним задатком као и моделом уговора
урадити у складу са важећим законима, прописима, правилницма, стандардима и сл. за ову врсту
објеката (Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити од пожара, позитивним прописима,
правилницима, нормативима, стандардима који важе за ову област ).
Пројектант је у обавези да у току и по завршетку израде пројекта за грађевинску дозволу, омогући
вршење техничке контроле извршиоцу који је изабран од стране Инвеститора.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. Закона и то:
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1.
Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1.
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. Закона).
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове наведене у овом поглављу, у тачки 1.1. и то од 1) до 3) и у члану
75. став 1. Закона.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуњава све
обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у члану 75. став 1. и 2. Закона.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом и то:
Пословни капацитет:
Да је понуђач у протекле три године (2014, 2015 и 2016. година) израдио техничку документацију за
изградњу или реконструкцију стамбених, стамбено - пословних и пословних објеката у износу не
мањем од 1.700.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Кадровски капацитет:
Да Понуђач има запосленог или радно ангажованог најмање једног извршиоца, и то:
Дипломираног инжињера архитектуре са лиценцом 300 или 301;
Дипломираног грађевинског инжињера са лиценцом 310 или 311;
Дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 350;
Дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 353;
Дипломираног машинског инжињера са лиценцом 330;
Дипломирани инжењер за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381;
Дипломираног грађевинског инжињера - одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике са
лиценцом 316 или дипломираног инжењера геологије са лиценцом 391;
Координатор за израду пројеката са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова
координатора за израду пројеката;
Напомена: (Једно лице може имати више тражених лиценци/уверења)
УСЛОВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Израду Пројектa стабилних система за дојаву пожара и Главног пројекта заштите од пожара могу
вршити само правна лица која се налазе на попису овлашћених правних лица које обављају послове
Израде главног пројекта заштите од пожара и пројектовања и извођења посебних система и мера
заштите од пожара или правна лица која имају доказ да поседују овлашћење за бављење овом
врстом пројектовања.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Услов из тачке 1.1. подтачка 1) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона:
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
за физичко лице: /
Услов из тачке 1.1. подтачка 2) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити и уверење вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2)
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов из тачке 1.1. подтачка 3) овог поглавља и из члана 75. став 1. Закона
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца рачунајући од дана отварања понуда.
Услов из тачке 1.1. подтачка 4) овог поглавља и из члана 75. став 2. Закона:
Доказ:
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, те
испуњеност истих доказује достављањем Изјаве (Образац 5. из поглавља VI конкурсне
документације).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Пословни капацитет- Докази:
Списак (референтна листа, на меморандуму Понуђача, попуњена, потписана и оверена печатом) да
је понуђач израдио техничку документацију за изградњу или реконструкцију стамбених, стамбено пословних и пословних објеката и копије уговора са фактурама или Списак (референтна листа, на
меморандуму Понуђача, попуњена, потписана и оверена печатом) са потврдама Наручиоца које су
потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица.
Кадровски капацитет - Докази:
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног инжињера архитектуре са лиценцом 300
или 301 у неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног грађевинског инжињера са лиценцом 310
или 311 у неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом
350 у неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом
353 у неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног машинског инжињера са лиценцом 330 у
неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломирани инжењер за енергетску ефикасност зграда
са лиценцом 381 у неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног дипломираног грађевинског инжињера - одговорни
пројектант објеката грађевинске геотехнике са лиценцом 316 или дипломираног инжењера геологије одговорни пројектант на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога са лиценцом 391 у
неовереној копији;
Образац М, Уговор о раду или Уговор о делу или Уговор о привремено- повременим пословима или
Уговор о допунском раду за најмање једног координатора за израду пројеката са уверењем о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројеката у неовереној
копији;
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 300 или 301
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 310 или 311
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 350
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 353
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 330
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 381
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе:
број 316 или 391
Неоверена копија важећег уверења о положеном испиту за координатора израде пројеката;
Неоверене копије потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће ( за сваку приложену
лиценцу).
Напомена 1: Једно лице може имати две лиценце/уверења;
Напомена 2: Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца
издаје први пут одговорном пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину.
УСЛОВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Уколико се налазе попису овлашћених правних лица Службеном гласнику, копија извода из
предметног Службеног гласника или обавештење у ком службеном гласнику је објављена
информација о стицању овлашћења или копија доказа да имају овлашћење за бављење овом врстом
пројектовања;
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра понуђача
или Решење о упису у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са Законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без пореза на додату
вредност.
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок
извршења услуге. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне
плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће
бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац
ће доставити записник извлачења путем жреба.

