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Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-178/2019-6
Датум: 22.04.2019.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II-А РЕДА БР. 197 ДЕОНИЦА:
ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО (од km 0+000,00 до km 3+544,47) И
ДРЖАВНОГ ПУТА II-А РЕДА БР. 198 ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО –
ОДВРАЋЕНИЦА (од km 0+160.636 до km 11+937.895)

Број јавне набавке: 24/2019

Београд
април 2019. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404178/2019 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-178/2019-1, Јавно
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту:
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку:

ИЗГРАДЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II-А РЕДА БР. 197 ДЕОНИЦА:
ГОЛИЈСКА РЕКА – ПРЕКО БРДО (од km 0+000,00 до km 3+544,47) И
ДРЖАВНОГ ПУТА II-А РЕДА БР. 198 ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА
(од km 0+160.636 до km 11+937.895)

Број јавне набавке: 24/2019
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, код додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
подтачка 8) мења се у целости тако да сада гласи:
8)

Посебан услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета – Доказ:
Потврде наручилаца да је понуђач у току 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и текуће
године, реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 900.000.000,00
динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење радова
на изградњи или реконструкцији или периодичном одржавању државних путева I
и II реда, као и на извођење радове по посебним налозима по чл. 68. и 70 и
извођење радове на ургентном одржавању и отклањању оштећења (пројекти који
се изводе по уговорима и Светске банке и Европске банке за обнову и развој –
пројекти побољшања безбедности саобраћаја) (модел обрасца потврде дат је на
крају овог Поглавља).

У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, код додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
подтачка 7) мења се списак минимално захтеване опреме којом понуђач мора да располаже,
тако да сада гласи:
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
 Асфалтна база капацитета мин. 150 t/h........................................................1 јединица
 Финишер минималне радне ширине 7 m......................................................1 јединица
 Глодалица за асфалт ширине 1.000mm или 2.000mm
са самоутоварном траком...............................................................................1 јединица
 Самоходни вибројеж преко 10t.......................................................................1 јединица
 Челични виброваљак (пегла – пегла) преко 10t......................................... 2 јединицe
 Челични сингл виброваљак (пегла – пнеуматик) за танпон преко 10t……2 јединицe
 Гумени виброваљци преко 10t........................................................................2 јединицe
 Комбиновани ваљак преко (пегла гума) 8t.....................................................2 јединицe
 Компресор мин 25 кw.......................................................................................2 јединице
 Багер на пнеуматицима мин 15т.....................................................................2 јединицe
 Багер гусеничар мим 30т.................................................................................2 јединицe
 Комбинована машина......................................................................................4 јединицe
 Камион кипер мин. носивости 20t и макс. носивости 26t............................15 јединица
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Камион кипер мин. носивости 8t и макс. носивости 15t…............................5 јединица
Булдозер...........................................................................................................1 јединица
Грејдер мин 140кw...........................................................................................2 јединицe
Утоваривач мин 100кw ...................................................................................2 јединицe
Виброплоча мин 600kg....................................................................................2 јединицe
Цистерна за воду мин 5000 lit......................................................................1 јединица
Цистерна са дистрибутером емулзије min 5т........................................1 јединица
Бетонска база минималног капацитета 30m3/h............................................1 јединица
Аутомиксер за транспорт бетона мин 7м3.....................................................4 јединицe
Пумпа за бетон.................................................................................................1 јединице
Геодетска опрема (теодолит или ТС и нивелир)...........................................1 комплет

У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, мења се Образац бр. 1 тако да сада гласи:
Образац бр. 1
СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ
Ред.
бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Врста и тип

Асфалтна база капацитета мин.
150 t/h
Финишер минималне радне
ширине 7 m
Глодалица за асфалт ширине
1.000mm или 2.000mm
са самоутоварном траком
Самоходни вибројеж преко 10t
Челични виброваљак (пегла –
пегла) преко 10t
Челични сингл виброваљак
(пегла – пнеуматик) за танпон
преко 10t
Гумени виброваљак преко 10t
Комбиновани ваљак преко (пегла
гума) 8t
Компресор мин 25 кw
Багер на пнеуматицима мин 15т
Багер гусеничар мин 30т
Комбинована машина
Камион кипер мин. носивости 20t
и макс. носивости 26t
Камион кипер мин. носивости 8t и
макс. носивости 15t
Булдозер
Грејдер мин 140кw
Утоваривач мин 100кw

ФМ 740.07.1

Количина

Облик
поседовања

Инвентарни или
редни број из
пописне листе

1 јединица
1 јединица
1 јединица
1 јединица
2 јединицe
2 јединицe
2 јединицe
2 јединицe
2 јединице
2 јединицe
2 јединицe
4 јединицe
15 јединица
5 јединица
1 јединица
2 јединицe
2 јединицe
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19
20
21
22
23
24

Виброплоча мин 600kg
Цистерна за воду мин 5000 lit.
Цистерна са дистрибутером
емулзије мин 5т
Бетонска база минималног
капацитета 30m3/h
Аутомиксер за бетон мин 7м3
Пумпа за бетон
Геодетска опрема (теодолит или
ТС и нивелир)

2 јединицe
1 јединица
1 јединица
1 јединица
4 јединицe
1 јединице
1комплет

НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, a за
камионе, багере точкаше, грејдере, утавариваче, аутомиксере копије саобраћаних дозвола
(ишчитане на читачу дозвола) и копије полиса осигурања, доказе о закупу или лизингу –
угoвори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).
Потпис овлашћеног лица:

У _______________ дана _________ 2019.г.

М.П.
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, код тачке 9.
Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок за извршење и рок важења понуде, подтачка 9.3
Захтев у погледу рока извршења, мења се у целости тако да сада гласи:
Понуђени рок за завршетак свих уговорених радове не може бити дужи од 200
календарских дана од дана увођења у посао.
У поглављу VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА, кoд сaoбрaћajнe oпрeмe у
кoлoни jeдиницa мeрe зa кoсe зaвршeтке мења се јединица мере тако да сами понуђачи могу
извршити исправку на следећи начин:

3) ОПРЕМА ПУТА
3. 1.

одбојно еластична ограда N2W1
одбојно еластична ограда N2W1 анкерисана
коси завршетак ограде, дужине 12m
коси завршетак ограде, дужине 4m

m

1604

m
ком.
m
ком.
m

72

m
m
ком.
m

240
1064

15
1

3) ОПРЕМА ПУТА
одбојно еластична ограда N2W1
одбојно еластична ограда N2W2
коси завршетак ограде, дужине 12m
ФМ 740.07.1
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коси завршетак ограде, дужине 4m
заштитна ограда "New Jersey" H2W4 - бетонска

коси завршетак ограде, дужине 12m

ФМ 740.07.1

ком.
m
m

ком.
m

6
732

4
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