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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности – Пројекат техничког
регулисања саобраћаја за све деонице државних путева које пролазе кроз насељена места
на територији Града Кикинда,укључујући и Град Кикинда доноси
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр 82/2017- Пројекат техничког
регулисања саобраћаја за све деонице државних путева које пролазе кроз насељена места
на територији Града Кикинда,укључујући и Град Кикинда
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА:

На страни 18 од 43
Уместо
1.2.4 Да поседује технички капацитет
Доказ: Приложити:
Право на коришћење рачунарског оперативног система „Microsoft
Office“ или одговарајућег и рачунарског програма за пројектовање „AutoCad“
или одговарајућег, у форми лиценце коју издаје аутор рачунарских програма
или његов правни следбеник, односно овлашћени дистрибутер, или
рачун/фактуру о легално купљеним рачунарским програмима која гласи на
име понуђача.
Пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којима
је видно означена тражена опрема, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом понуђача или рачун, као и доказ о исправности за ГПС
уређај (уверење о еталонирању).
Рачун за куповину видео камере 360°, 4К резолуције

Треба да стоји
1.2.4 Да поседује технички капацитет
Да поседује легално прибављене рачунарске програме за израду
пројекта (у даљем тексту: рачунарски програм)
Да поседује ГНСС пријемник чија прецизност у погледу хоризонталне
тачности кинематичког позиционирања у реалном времену износи
мање од 1 cm, за снимање и израду подлоге за пројектовање
Доказ: Приложити:
Право на коришћење рачунарског оперативног система „Microsoft
Office“ или одговарајућег и рачунарског програма за пројектовање „AutoCad“
или одговарајућег, у форми лиценце коју издаје аутор рачунарских програма
или његов правни следбеник, односно овлашћени дистрибутер, или
рачун/фактуру о легално купљеним рачунарским програмима која гласи на
име понуђача.
Пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којима
је видно означена тражена опрема, потписана од стране овлашћеног лица и
оверена печатом понуђача или рачун, као и доказ о исправности за ГПС
уређај (уверење о еталонирању).
Да поседује видео камеру са 360 степени погледом 4К резолуције
Доказ: приложити:
Пописна листа са обележавањем маркером тражене опреме, за опрему
набављену до дана објављивања позива за достављање ове понуде,
доставити копију рачуна о плаћеној опреми (може се доказати и уговором о
закупу или предуговор о другом анфгажовању опреме коју евентуално
понуђач не поседује у свом власништву.
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