Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2017-89
Дана: 22.01.2018. 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 радови – Реконструкција водоводне мреже у улицама Албертова , Кумановска и Вељка Петровића JН 89/2017
врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације за јавну набавку Реконструкција водоводне мреже у улицама Албертова , Кумановска и
Вељка Петровића
ИЗМЕНА бр.1

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
На страни 43 од 150
Уместо
Посебан захтев наручиоца:
Обавезан је обилазак локације – улица у којима ће се изводити радови – оверена потврда Изјаве понуђача да је обишао
локацију на обрасцу из Прилога конкурсне документације.

Контакт лице за обилазак је: Славко Војнић Мијатов - моб. тел.- 0642862155, у времену од 08-14 сати. Обилазак локације
може се извршити најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда, уз предходну писмену најаву Наручиоцу од 2
дана.

Мења се и гласи
Посебан захтев наручиоца:
Атестна документација - Понуђач је у обавези да Наручиоцу пре почетка извођења радова достави атесте за
материјале који ће се уграђивати или извештај о испитивању према захтевима SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO и
DIN. Ако се даје страни стандард за робу потребно је доставити извештај о испитивању издат од домаћег инститита о
усаглашености страних EN, ISO, EN ISOнорми са SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO нормама за понуђену робу.
Понуђач односно потенцијални извођач радова је потребно да пре почетка извођења радова угради, а као доказ о
уграђеном материјалу достави атестну документацију:
1. ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ :
- материјал израде тела и надградње је месинг према стандарду СРПС ЕН 1652;
- вентили су са металним ручним точковима;
- вентили су са притезном навртком и заптивком на вретену (са „штоп биксном“);
- на телу изливен лого произвођача;
- намена је за уградњу испред и иза водомера и на другим местима у водоводној мрежи;
- навоји су унутрашњи са обе стране у складу са СРПС ЕН ИСО 228-1;
- радни притисак за понуђене пропусне вентиле је НП10;
2. ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ
- Материјал израде је полиетилен ПЕХД ПЕ=100 РЦ/ПЕ=100 тип (цев може бити израђена цела или само спољ 10% од
полиетилена ПЕХД ПЕ=100 РЦ, а унутрашњост може бити и обичан ПЕХД ПЕ=100.
- Радни притисак НП=10 (СДР-17).
- Боја унутрашњег дела цеви је црна са плавим спољним упозоравајућим РЦ слојем10% (уколико се приликом угртадње
или транспорта пробије плави слој, видеће се црна боја – такав део цеви се не уграђује, или одстрањује са цевовода).

-Цев на сваком дужном метру мора имати трајне ознаке произвођача, метеријала, димензије и радног притиска.
-Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима
3. ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ПРИРУБНИЧКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ
- ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са ЕН 545, за НП=10.
- Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (ГГГ-40),или ГЈС-500 (ГГГ-50).
- Прирунблице су израђене према важећем СРПС ЕН 1092-2 за НП=10.
- Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
- На телу изливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак.
- Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација минималне дебљине 250
микрона, плаве боје.
4. ЗАТВАРАЧИ (ЗАСУНИ) СА ГУМИРАНИМ КЛИНОМ - ОВАЛНИ И ПЉОСНАТИ:
- Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за
хладну питку воду, радног притиска НП=10.
- Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева
периодично чишћење унутрашњости.
- Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом
СРПС ЕН 1092-2 за НП=10.
- Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима.
- Захтеване димензије су почев од ДН 32, закључно са ДН 600.
- Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар.
- Уградне мере засуна су следеће:
а) за ОЗ („овални засун“), уградна дужина је у складу са важећим стандардом
СРПС ЕН 558-1, серије 15.
б) за ПЗ („пљоснати засун“), уградна дужина је у складу са важећим стандардом
СРПС ЕН 558-1, серије 14.
- Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив ЕН ГЈС-400 (или ГЈС-500).
- Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна
пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје.
- Клин је обложен гумом ЕПДМ.

- Осовина је од нерђајућег челика.
- Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова („О-ринг“) ЕПДМ.
- Вијци на поклопцу тела су од нерђајућег челика, заштићени парафином.
- Заптивка на поклопцу је ЕПДМ.
4. ЗА ХИДРАНТЕ
- материјал израде главе, цеви и стопе ЕН-ГЈС-400 или ЕН ГЈЛ-250, заштићени;
- улазна прирубница СРПС ЕН 1092-2 за НП10/16;
- излазне ватрогасне брзе алуминијумске спојке 2xЦ(52) и 1xБ(75) у складу са вежећим СРПС ЕН 14384;
- проток воде кроз пуни отвор хидранта у складу са вежећим СРПС ЕН 14384;
- систем затварача једноструки;
- дренажа воденог стуба по затварању протока воде аутоматска;
- приложити каталог или извод из каталога произвођача;
- приложити ЕЦ (ЦПР) сертификат да понуђени надземни хидрант задовољава важећи стандард СРПС ЕН 14384;
5. ЗА ШАХТ ПОКЛОПЦЕ
- материјал израде СРПС ЕН ГЈС-400 (ГЈС-500) или СРПС ЕН ГЈЛ-250;
- да одговарају димензино и тестом на силу са вежећим СРПС ЕН 124;
- приложити каталог или извод из каталога произвођача“
ИЗМЕНА бр.2
У делу

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
На страни 48 од 150
Уместо
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:





2.

Да је у претходне три
обрачунске године (2014,2015
и 2016) остварио приход у
минималном износу од
40.000.000,00 динара
Да у претходних дванаест
месеци од дана објављивања
позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није
имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних
банака за обављање платног
промета

Извештај о бонитету Центра за
бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције
за привредне регистре, који мора да
садржи : статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске
године (2014, 2015 и 2016),
показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године.
Потврда НБС да понуђач у
претходних шест месеци од дана
објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није био неликвидан.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да
понуђач
има
неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку, што подразумева да је
понуђач извео радове на изградњи
или реконструкцији хидротехничких
објеката у претходне три године
(2014,2015 и 2016) у укупном износу
не мањем од 20.000.000,00 динара
без ПДВ-а.
Да понуђач поседује ISO
стандарде ISO 9001, ISO 140001 и
OHSAS 18001
Понуђач је у обавези да поседује
атест за робу или извештај о

Доказ: Табела Референц листа
(Образац
6.).
са
уписаним
извршеним радовима, Уговорикопије, о извршеним радовима који
су уписани у рефернц листу ,
Потврде Наручиоца о извршеним
радовима.
(Образац
7.)
и
фотокопије прве и задње стране
окончане ситуације.
Доказ:
За
ISO
стандарде
доставити
фотокопију ISO стандарда.

испитивању према захтевима
SRPS EN, SRPS ISO, SRPS EN ISO
и DIN. Ако се даје страни стандард
за робу потребно је доставити
извештај о испитивању издат од
домаћег инститита о
усаглашености страних EN, ISO,
EN ISO норми са SRPS EN, SRPS
ISO, SRPS EN ISO нормама за
понуђену робу.
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ











4.

комбиноване машине
минимално 2
багер минимално 1
хидраулични чекић – пикамер
минимално 1
теретно возило – путар
минимално 1
камион
преко
10
тона
минимално 4
машина за сечење бетона и
асфалта минимално 1
виброплоча минимално 2
агрегат до 5 KW минимално
1
иглофилтерски
комплет
минимално 1
машина
за
сучеoно
заваривање минимално 1

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Доказ:
За наведену опрему треба
доставити доказ о власништвууговор о купопродаји, или рачун, или
инвентарска листа, или уговор о
лизингу, закупу, са роком не краћим
од уговореног рока. За возила којa
се региструју доставити копију
саобраћајне дозволе. За остале
машине доставити Изјаву о
исправности издату од стране
власника, под пуном моралном,
материјалном и кривичном
одговорношћу.









Укупно 15 запослених
радника грађевинске струке
од чега:
Одговорни извођач радова са
важећом лиценцом 413 или
414
минимално 1
Руковаоц грађевинским
машинама минимално 2
Возач минимално 2
Водоинсталатер минимално
2
Помоћни радници
минимално 5
Заваривач за сучеоно
заваривање ПЕ цеви са
одговарајућим атестом
минимално 1

Доказ:
За одговорног извођача радова
(мин.1) треба доставити фотокопију
лиценце,
потврду
о
важењу
лиценце, фотокопију уговора о раду
и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.
За лица без лиценце (минумум 14)
која су оспособљена за извођење
наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор
о ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.

Мења се и гласи
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ




Да је у претходне три
обрачунске године (2014,2015
и 2016) остварио приход у
минималном износу од
40.000.000,00 динара
Да у претходних дванаест
месеци од дана објављивања

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Извештај о бонитету Центра за
бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције
за привредне регистре, који мора да
садржи : статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске
године (2014, 2015 и 2016),

позива за достављање понуда
(рачунајући и дан позива) није
имао блокаде текућих рачуна
отворених код пословних
банака за обављање платног
промета
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да
понуђач
има
неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку, што подразумева да је
понуђач извео радове на изградњи
или реконструкцији хидротехничких
објеката у претходне три године
(2014,2015 и 2016) у укупном износу
не мањем од 20.000.000,00 динара
без ПДВ-а.
Да понуђач поседује ISO
стандарде ISO 9001, ISO 140001 и
OHSAS 18001

3.

показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године.
Потврда НБС да понуђач у
претходних дванаест месеци од
дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није био неликвидан.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ





комбиноване машине
минимално 2
багер минимално 1
хидраулични чекић – пикамер
минимално 1
теретно возило – путар

Доказ: Табела Референц листа
(Образац
6.).
са
уписаним
извршеним радовима, Уговорикопије, о извршеним радовима који
су уписани у рефернц листу ,
Потврде Наручиоца о извршеним
радовима.
(Образац
7.)
и
фотокопије прве и задње стране
окончане ситуације.
Доказ:
За
ISO
стандарде
доставити
фотокопију ISO стандарда.

4.

минимално 1
 камион
преко
10
тона
минимално 4
 машина за сечење бетона и
асфалта минимално 1
 виброплоча минимално 2
 агрегат до 5 KW минимално
1
 иглофилтерски
комплет
минимално 1
 машина
за
сучеoно Доказ:
За наведену опрему треба
заваривање минимално 1
доставити доказ о власништвууговор о купопродаји, или рачун, или
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
инвентарска листа, или уговор о
Укупно 15 запослених
лизингу, закупу, са роком не краћим
радника грађевинске струке
од уговореног рока. За возила којa
од чега:
се региструју доставити копију
 Одговорни извођач радова са саобраћајне дозволе. За остале
важећом лиценцом 413 или
машине доставити Изјаву о
414
исправности издату од стране
минимално 1
власника, под пуном моралном,
 Руковаоц грађевинским
материјалном и кривичном
машинама минимално 2
одговорношћу.
 Возач минимално 2
 Водоинсталатер минимално
2
 Помоћни радници
минимално 5
 Заваривач за сучеоно
заваривање ПЕ цеви са
одговарајућим атестом
Доказ:
минимално 1
За одговорног извођача радова

(мин.1) треба доставити фотокопију
лиценце,
потврду
о
важењу
лиценце, фотокопију уговора о раду
и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.
За лица без лиценце (минумум 14)
која су оспособљена за извођење
наведених радова потребно је
доставити фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор
о ангажовању лица у којем ће бити
наведен
минимални
рок
ангажовања лица - не краћи од
понуђеног рока за извођење радова.

Комисија за јавну набавку

