Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-3
Дана: 05.05.2017. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге – Редовно и инвестиционо одржавање
јавних путева у граду Кикинда врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈНбр 3/2017- Редовно и инвестиционо
одржавање јавних путева у граду Кикинда
У делу

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- На страни 9/46
Уместо
3.да поседује кадровски капацитет
Р.бр.

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима

МИНИМАЛНИ
број

1.

Дипомирани грађ. инжењер, смер за путеве и нискоградњу, лична
лиценца 412 или 415.

2

2.

грађевински техничар

1

3.

Возач, руковаоц грађевинских машина (приложити доказ)

5

4.

Возач “Ц“ категорије (приложити доказ)

4

5.

КВ радник

10

6.

Број запослених

50

7.

Ице које поседује уверење о положеном стручном испиту за обављање
послова безбедности и здравља на раду

1

8.

НК радник

10

Треба да стоји

Р.бр.

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима

МИНИМАЛНИ
број

1.

Дипомирани грађ. инжењер, смер за путеве и нискоградњу, лична
лиценца 412 или 415.

2

2.

грађевински техничар

1

3.

Возач, руковаоц грађевинских машина (приложити доказ)

5

4.

Возач “Ц“ категорије (приложити доказ)

4

5.

КВ радник

10

6.

Лице које поседује уверење о положеном стручном испиту за обављање
послова безбедности и здравља на раду

1

7

НК радник

10

-На страни 14/46
Брише се

 50 запослених лица

На страни 8/46
Уместо
1)да поседује финансијски капацитет (да понуђач није остварио губитак у претходне
три године (2014., 2015., 2016. година), да није био у блокади у предходних 36 месеци

ни један дан(мора да испуни сваки члан групе понуђача) и да је имао промет по
банкарским рачунима у 2014. - 2016. годину не мањи од -50.000.000,00 динара,.
Треба да пише:
1)да поседује финансијски капацитет (да понуђач није остварио губитак у претходне
три године (2014., 2015., 2016. година), да није био у блокади у предходних 6 месеци ни
један дан(мора да испуни сваки члан групе понуђача) и да је имао промет по банкарским
рачунима у 2014. - 2016. годину не мањи од -50.000.000,00 динара

-На страни 12/46
Уместо
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници
Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати
извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс
стања и успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета,
издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и
2016. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није
остварио губитак у три неведене обрачунскe годинe
Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да
није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из
којег се види да Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет
дана у наведеном периоду
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по
банкарским рачуниима у последње две године (2015. и 2016. година) не може
бити мањи од 50.000.000,00 динара.
Треба да пише:
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници

Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати
извештај о блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс
стања и успеха за тражене три године и показатељ за оцену бонитета,
издат од стране АПР-а, за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и
2016. година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није
остварио губитак у три неведене обрачунскe годинe или приложити БОНЈН који обухвата обрачунске године (2013,2014,2015) а за 2016.годину
приложити завршни рачун за статистичке потребе тј.Биланс стања и
Биланс успеха.
Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да
није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из
којег се види да Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет
дана у наведеном периоду
Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по
банкарским рачуниима у последње две године (2015. и 2016. година) не може
бити мањи од 50.000.000,00 динара.
- На страни 13/46
Уместо
2. Услов да поседује пословни капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
2.1 Да је у претходне три године (2014, 2015, 2016), успешно реализовао један или више
послова из области изградње, реконструкције, доградње и санације коловоза у
минималној укупној вредности од: за Партију 1- 50.000.000,00 динара, а за Партију 2 –
25.000.000,00 динара. Референтни посао или послови морају бити исте или веће
сложености
Треба да пише:
. Услов да поседује пословни капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
2.1 Да је у претходне три године (2014, 2015, 2016), успешно реализовао један или више
послова из области изградње, реконструкције, доградње и санације коловоза у
минималној укупној вредности од: - 50.000.000,00 динара,. Референтни посао или послови
морају бити исте или веће сложености.
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