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Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-184/2018-9
Датум: 05.07.2018.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОБОЉШАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА IA –
A1 (Е-75), ХОРГОШ – НОВИ САД (ДЕСНА СТРАНА), ДЕОНИЦА ОД KM
1+125 ДО KM 14+800, L=13,68KM И ОД KM 27+850 ДО KM 54+175,
L=26,32KM, УКУПНО L=40,00KM, ШИРИНЕ 11,00M
Број јавне набавке: 40/2018

Београд
јул 2018. 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-184/2018-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-184/2018-3, 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 услуга у отвореном поступку:

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОБОЉШАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА IA – A1 (Е-75),
ХОРГОШ – НОВИ САД (ДЕСНА СТРАНА), ДЕОНИЦА ОД KM 1+125 ДО KM 14+800,
L=13,68KM И ОД KM 27+850 ДО KM 54+175, L=26,32KM, УКУПНО L=40,00KM,
ШИРИНЕ 11,00M
Број јавне набавке: 40/2018
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 целости тако да сада гласи:

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
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5) 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,
и то:
1) Да располаже потребним кадровским и пословним капацитетима (чл. 76. ст.2
Закона);

1.3.
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1) до 4) Закона услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) 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; 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 законских 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) 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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ Важећа решења надлежног
министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду
техничке документације за које одобрење за изградњу издаје надлежно
министарство и то: за пројектовање саобраћајница (П131Г2);за
пројектовање саобраћаја и саобраћајне сигнализације (П131С1) и важеће
решење Републичког геодетског завода да Понуђач испуњава услове за
обављање геодетских радова.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду
подноси група понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета –
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем неоверених копија следећих Доказа: Важеће личне лиценце
одговорних пројектаната 312 или 315 или 318, 313 или 314, 391, 370 и 372.
са копијом потврде Инжењерске коморе Србије иза сваке приложене
лиценце. Уз наведене лиценце, обавезно се прилажу и докази о радном
статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен –
фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код
Понуђача: фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са
одредбама Закона о раду. (попунити Образац бр. 1 у оквиру овог
Поглавља).
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета –
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем неоверених копија следећих Доказа: Да је наведени
одговорни пројектант саобраћајница (обавезна лиценца 312 или 315
или 318) у предходних 5 (пет) обрачунских година (2014, 2015, 2016, 2017 и
2018. год.) завршио најмање 3 (три) Пројекта побољшања-рехабилитације
и/или Пројекта за грађевинску дозволу (главни пројекат),оверена од стране
техничке контроле,изградње државних путева I. и/или II. реда у укупној
дужини од минимум 20 км. (попунити Образац бр. 2 у оквиру овог
Поглавља). (образац потврде дат је у оквиру овог Поглавља –
Образац бр.2)
3) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети –
Доказ: Потврде наручиоца да је понуђач у предходних 5 (пет) обрачунских
година (2014, 2015,2016, 2017 и 2018. год.), завршио најмање 3 (три)
Пројекта побољшања-рехабилитације
и/или Пројекта за грађевинску
дозволу (главни пројекат), оверена од стране техничке контроле, изградње
државних путева I. и/или II. реда у укупној дужини од минимум 20
км.(Попунити Образац бр. 3 у оквиру овог Поглавља). (образац
потврде дат је у оквиру овог Поглавља – Образац бр.3).
4) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети –
Доказ: Потврде наручиоца да је Понуђач, у периоду 2015, 2016, 2017 и у
текућој години реализовао уговоре који се односе на Пројекте из области
пројектовања путева, при чему укупна минимална вредност ових уговора не
може бити мања од 30.000.000,00 динара без пореза на додату вредност.
Потврде морају садржати тачан назив, укупну вредност, годину завршетка
реализације, број и датум закључења уговора (Mодел обрасца потврде
дат је у оквиру Поглавља IV) (Попунити Образац бр. 4 у оквиру овог
Поглавља).
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Додатне
услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске и пословне капацитете за
понуђача.
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 доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача
Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
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.
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.
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 Ообразац бр. 3. Списак уговора за израду Пројеката побољшања рехабилитације и/или Пројеката за грађевинску дозволу (главних пројекат), оверених од
стране техничке контроле, изградње државних путева I. и/или II. реда у току 2014, 2015, 2016,
2017 и 2018. год, тако да сада гласи:
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Образац бр. 3

Редни
бр.

Списак уговора за израду Пројеката побољшања - рехабилитације и/или Пројеката за
грађевинску дозволу (главних пројекат), оверених од стране техничке контроле,
изградње државних путева I. и/или II. реда у току 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. год.
Ниво и назив
документације, са
ознаком и бројем пута

Дужина
(км)

Наручилац

Вршилац
техничке
контроле

Год.
завршетка

Напомена: За сваку од приказаних референци,као доказ,понуђач прилаже потврду наручиоца
о извршеним услугама које су напред наведене,а које морају садржати све тражене податке
који се наводе у потврди.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2018. год.
М.П.

ФМ 740.07.1
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