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И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ОДРЖАВАЊЕ ИТС ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ТУНЕЛИМА
Број јавне набавке: 91/2018
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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. 404-301/2018-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-301/2018-3, 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:

ОДРЖАВАЊЕ ИТС ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУНЕЛИМА
Број јавне набавке: 91/2018
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 исуњеност додатних услова за Парију бр.2, тако да сада гласи:
Испуњеност додатних услова за ПАРТИЈУ БР. 2 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 –
Доказ: Најмање два дипломирана инжењера електротехнике са лиценцом
453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и
система.Најмање један дипломирани инжењер саобраћаја са лиценцом 470
– Одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације. Уз наведене
лиценце, обавезно се прилажу (иза сваке приложене лиценце) копије
потврда Инжењерске коморе Србије, као 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.
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета,
Понуђач доказује достављањем следећих Доказа: Потврде Наручилаца да
је Понуђач у току претходне четири пословне године 2015, 2016, 2017, 2018
и у текућој 2019 години извршио услуге које су предмет јавне набавке
(извођење и/или одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему
управљања опремом тунела (SCADA)), a којe се односи на skada системе
у тунелима наведене у предмету одржавања, у укупном износу од најмање
6.000.000,00 динара са ПДВ-ом. (Модел обрасца потврде дат је у оквиру
овог Поглавља, (попунити Образац бр.2. у оквиру овог поглавља).
3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословних капацитета, Да
Понуђач поседује сертификат за уведен систем квалитета ИСО 9001:2015,
издат од независног ауторизованог сертификационог тела, којим се
потврђује да је Понуђач у моменту подношења понуде сертификован, издат
од независног ауторизованог сертификационог тела, којим се потврђује да
је понуђач у моменту подношења понуде сертификован. Доказ: Фотокопија
сертификата ИСО 9001:2015.
4) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – потребни технички капацитети –
Минимално захтевана опрема којом Понуђач мора да располаже:
 Најмање једно путничко или комби возило;
 Најмање два комплета-сета универзалног алата и прибора за
електро струку (за електро енергетске инсталације ниског и средњег
напона);
 Најмање два комплета универзалних мерних инструмената за
електрична мерења;
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Да располаже неопходним мерним инструментима специјалистичке
намене за примену по предметним ЦСУ и софтверу за подршку
систему управљања опремом тунела (SCADA), а за испитивање и
контролу истих.
У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа а за
возила чија је регистрација обавезна – копије саобраћајних дозвола,
доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини
(прихватљиви су и предуговори).
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, пословне и техничке
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.
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.
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Образац бр. 2
Списак уговора о извођењу и/или одржавању ЦСУ и софтвера за подршку систему
управљања опремом тунела (SCADA)), a којe се односи на skada системе у тунелима
наведене у предмету одржавања реализованих у току 2015, 2016, 2017, 2018 и у текућој
години
Бр.

НАЗИВ УГОВОРА

1

2

Година
извршења
уговора
3

НАРУЧИЛАЦ
5

Напомена: Подносилац понуде је обавезан да достави потврде (модел обрасца потврде дат
је у оквиру овог одељка на следећој страни) наручилаца о реализованим уговорима који су
наведени у овом списку.
У _______________ дана _________ 2019.г.
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ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће:
____________________________________________________
из _______________________________,
______________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)
подизвођач)
за потребе наручиоца:
_____________________________________________________________ ,
квалитетно пружао услуге(извођењеи/или одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему
управљања опремом тунела (SCADA)), a којe се односи на skada системе у тунелима
наведене у предмету одржавања
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(навести врсту опреме)
а на основу Уговора број _________________ од _________________ године.
чија је реализација окончана ___________ године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени
подаци тачни.
Контакт особа наручиоца: __________________________________, телефон:
_______________
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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