РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-148/2019
Датум: 19.08.2019. 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 1
за отворени поступак јавне набавке – Реализација пројеката обележавања зона школа
Бр. XI-13-404-148/2019

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке
– Реализација пројеката
обележавања (уређења) зона школа, бр. XI-13-404-148/2019, врши измену Конкурсне документације, у
поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Зaкона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова, 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-13-404-148/2018

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 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 из члана
75. став 2. 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:
Кадровски капацитет:
Да Понуђач има запослене или радно ангажоване:
- најмање 8 радника, од тога минимално 1 (једног) грађевинског инжењера са лиценцом 315 или 415
и
- минимално 1 (два) дипломирана саобраћајна инжењера, са лиценцама 370 или 470
- најмање једно лице задужено за безбедност и здравље на раду ангажовано код понуђача по основу
уговора о раду са положеним стучним испитом за безбедност и здравље на раду, или да има
закључен уговор са правним лицем о пружању услуга у области безб.на раду и зашт. од пожара
Пословни капацитет:
Да је Понуђач у протеклих пет година (2014., 2015., 2016, 2017. и 2018. година) извео најмање 8
(десет) радова из области извођења саобраћајне сигнализације и опреме и то:
- извођење хоризонталне и вертикалне сигнализације (минимум 4 референце)
- извођење саобраћајне опреме (минимум 4 референце) укупне вредности не мање од 4.000.000,00
динара са ПДВ-ом.
Технички капацитет:
Да има најмање:
- 1 путнички аутомобил за обилазак терена,
- Машина за сечење бетона, најамње 1 комад,
- Пнеуматски чекић, најмање 1 комад,
- Теретно возило врсте Н, највеће дозвољене масе од 3,5 до 20t, најмање 2 комад,
- Механизација за извођење радова за саобраћајну сигнализацију и опрему,

- Машину за извођење хоризонталне сигнализације од хладне пластике 1 комад,
- Машину за класично извођење хоризонталне сигнализације путарском бојом 1 комад,
- Самоходна машина за фарбање путарском бојом за исцртавање подужних линија 1комад,
- Машине за издувавање 2 комад,
- ЦО2 апарат за електролучно заваривање 1 комад,
- Компресор за фарбање (мин 200 литара) 1 комад.

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. Закон
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).

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа
1) 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 8 радника, од тога минимално 1 (једног) грађевинског инжењера
са лиценцом 315 или 415 и минимално 1 (два) дипломирана саобраћајна инжењера, са лиценцама
370 или 470
- М образац за 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном
стручном испиту за безбедност и здравље на раду за наведено лице, или уговор са правним лицем о
пружању услуга у области безб.на раду и зашт. од пожара са уверењем о положеном стручном испиту
за безбедност и здравље на раду за лице задужено за безбедност и здравље на раду
Неоверена копија важеће лиценце Инжењерске коморе: број 315 или 415 или 370 или 470
Неоверене копије потврда Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће ( за сваку приложену
лиценцу).
Напомена 1: Потврда Инжењерске коморе Србије није потребна само у случају када се лиценца
издаје први пут одговорном пројектанту, сматра се да лиценца важи једну годину.
Напомена 2.: Једно лице може да има више лиценци.
2) Пословни капацитет - Докази:
- Списак (референтна листа, на меморандуму Понуђача, попуњена, потписана и оверена печатом ) из
области извођења саобраћајне сигнализације и опреме и то:
- извођење хоризонталне и вертикалне сигнализације (минимум 4 референце)
- извођење саобраћајне опреме (минимум 4 референце)
са наведеним периодом извођења радова и копије уговора са окончаним ситуацијама које прате
списак, или
списак (референтна листа, на меморандуму Понуђача, попуњена, потписана и оверена печатом) из
области извођења саобраћајне сигнализације и опреме и то:
- извођење хоризонталне и вертикалне сигнализације (минимум 4 референце)
- извођење саобраћајне опреме (минимум 4 референце)
Технички капацитет:
- За опрему у власништву доставити пописну листу основних средстава на дан 31.12.2017. године или
уколико понуђач опремом не располаже по основу власништва онда треба да достави важећи уговор
о закупу опреме са пописном листом основних средстава закуподавца на дан 31.12.2017. За опрему
прибављену након 31.12.2017. године понуђач може да достави копију плаћене фактуре.
- За возила се доставља саобраћајна дозвола и испис читача саобраћајне дозволе, са копијом
важећих полиса осигурања;
-За возила која није у власништву доставља се уговор о зајму или закупу са доказом о власништву
закуподавца - зајмодавца и копијом саобраћајне дозволе на име зајмодавца са исписом из читача
саобраћајне дозволе или уговор о лизингу са исписом из читача саобраћајне дозволе.
- За механизацију за извођење радова за саобраћајну сигнализацију доставља се копија саобраћајне
дозволе и испис читача саобраћајне дозволе или важећи стручни налаз у погледу безбедности на
раду издатог од овлашћеног предузећа или пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017.
године
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 о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
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.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују испуњеност
обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа одређених
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

