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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 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.
29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-182/14-1 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр. 404-182/14-2, 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:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ
МОСТА НА ДУНАВУ КОД БАЧКЕ ПАЛАНКЕ СА ПРИЛАЗИМА
Број јавне набавке: 107/2014
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 17. Врста
критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељујуе уговор и
методологија за доделу пондера за сваки елементи критеријума, мења се део подтачке 17.2
Референце кључног техничког особља на изради пројектне документгације, који се односи на
захтеве у вези личних референци Одговорног пројектанта грађевинског пројекта, тако да сада
гласи:
„Одговорни пројектант грађевинског пројекта пута (лиценца 315 или 312 или 318)
(Образац-2). Максимални број пондера је 10.
Елемети критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца да су
лица у својсву одговорних пројектаната учествовала у изради идејних (оверних од ревизионе
комисије) и/или главних (оверених од техничке контроле) пројеката изградње државних путева
I и II реда.
Елемент који ће се оцењивати је дужина у потпуности израђеног грађевинског пројекта
пута и тако што ће се за сваких 5km. пута додељивати по два бода до максималних 10 бодова.“
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, тачка 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, мења се
додатни услов под редним бројем 1) у подтачки 1.2, тако да сада гласи:
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)
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, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, у делу доказивања
испуњености додатних услова, досадашња подтачка 3) постаје подтачка 4), а додаје се нова
подтачка 3) која гласи:
3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета – Да је
понуђач сертификован за обављање геомеханичких испитивања. Доказ:
Важећи сертификат о акредитацији за обављање геомеханичких испитивања
са специфицираним обимом акаредитације, који издаје Акредитационо тело
Републике Србије.
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, тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, мења се став 5, тако да сада
гласи:
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске и пословне капацитете за
понуђача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 107/2014

