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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. 404-300/2019-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-300/2019-3, 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:

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ГЕНЕРАЛНИМ ПРОЈЕКТОМ
ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IA РЕДА ОД КРАГУЈЕВЦА ДО ВЕЗЕ СА
ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IA–A5 (Е-761) У МРЧАЈЕВЦИМА
Број јавне набавке: 80/2019
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 тачка 2. Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова подтачка 4., мења
се тако да сада гласи:
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).
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 16.
Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, мења се тако да сада
гласи:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу
пондера за сваки од елемената критеријума:
1.
2.

Понуђена цена;
Референце стручног особља на појединим пројектима
1. Понуђена цена - максимално 50 бодова
по формули: 50 x

најнижа понуђена цена
понуђена цена

Елемети критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца да
је одговорни пројектант успешно завршио израду или извршио стручну контролу претходних
студија оправданости са генералним пројектом (оверних од ревизионе комисије) и/или студија
оправданости са идејним пројектом (оверних од ревизионе комисије) изградње државних
путева IА и IБ (раније магистрални) реда (не рачунају се: пратећи садржаји са прикључцима;
бензинске станице са прикључцима; површинске и денивелисане раскрснице).
Уколико се референца одговорног пројектанта односи на израду пројеката изван
Републике Србије, вредноваће се уколико су путеви од националног значаја за државу у којој
се пут налази. Понуђач је дужан да достави доказ о рангу пута наведеног у референци
одговорног пројектанта.
Понуђач је обавезан да достави потврде наручилаца о извршеним услугама које су
предмет референце.
Елемети критеријума за референце одговорних пројктаната вреднују се за пројекте
који су завршени почевши од 2008. године.
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2. Референце стручног особља на појединим пројектима - максимално 50
бодова
2.1. Референце oдговорног пројектанта грађевинског пројекта пута (лиценца 312
или 315 или 318 или решење надлежног Министарства). Максимални број
пондера је 20 (Образац – 2)
Елемент који се оцењује је број пројектованих или оверених од стране известиоца
километара пута тражене техничке документације (максимално 20 бодова) и то
тако што ће се за сваких 5 км трасе додељивити по 1 бод до максималних 20
бодова.
2.2. Референце oдговорнoг пројектантa грађевинске геотехнике (лиценца 391
или 491 или решење надлежног Министарства). Максимални број пондера је
15 (Образац – 3)
Елемент који се оцењује је израђена или оверена од стране известиоца техничка
документација грађевинске геотехнике за потребе тражене техничке
документације (максимално 15 бодова) и то тако што ће се за сваких 5 км трасе
додељивити по 1 бод до максималних 15 бодова.
2.3. Референце oдговорнoг пројектантa анализa и студија из области саобраћаја
(лиценца 370 или решење надлежног Министарства). Максимални број
пондера је 15 (Образац – 4)
Елемент који се оцењује су израђене или оверених од стране известиоца анализе и
студије за потребе тражене техничке документације (максимално 15 бодова) и то тако
што ће се за сваких 5 км трасе додељивити по 1 бод до максималних 15 бодова.
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Образац - 2
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне
контроле грађевинског пројекта пута
(са лиценцом 312 или 315 или 318 или решење надлежног Министарства)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице

Почетна и
крајња
стационажа
деонице

Дужина
деонице

Година
завршетка

Укупна дужина путева: ______________ км
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант или известиоц стручне
контроле за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен
за тог наручиоца.
У _______________ дана _________ 2019.г.
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Образац - 3
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне
контроле грађевинске геотехнике
(са лиценцом 391 или 491 или решење надлежног Министарства)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице

Почетна и
крајња
стационажа
деонице

Дужина
деонице

Година
завршетка

Укупна дужина путева: ______________ км
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант или известиоц стручне
контроле за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен
за тог наручиоца.
У _______________ дана _________ 2019.г.
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Образац - 4
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта или известиоца стручне
контроле анализа и студија из области саобраћаја
(са лиценцом 370 или решење надлежног Министарства)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице

Почетна и
крајња
стационажа
деонице

Дужина
деонице

Година
завршетка

Укупна дужина путева: ______________ км
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант или известиоц стручне
контроле за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен
за тог наручиоца.
У _______________ дана _________ 2019.г.
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин
на који понуда мора бити сачињена, мења се у целости став 4. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –
Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IA
реда од Крагујевца до везе са државним путем IA–A5 (Е-761) у Мрчајевцима, ЈН бр.
80/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до четвртка 17. октобра 2019. године до 09,30 часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се у целости став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 17. октобра
2019. године у 10,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају
комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отва

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 80/2019

