
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“  број 124/12) Комисија за јавну набавку образована Решењем
Начелника општинске управе Голубац  број  404-15-2/2013 од 28.11.2013. године
објављује

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА бр. ЈН 7/2013 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ :Израда Пројекта препарцелације (чији је саставни део
Пројекат геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне
регулације радне зоне “Радошевац”, назив и ознака из Општег речника Набавки:
Архитектонске,техничке и геодетске услуге - 71250000.

 

1.1. МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добра бр. 7/2013 Израда
Пројекта препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања)
површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације радне зоне
“Радошевац”, назив и ознака из Општег речника Набавки: Архитектонске,техничке и
геодетске услуге - 71250000., и то:
 
1.1.1. У конкурсној документацији на страни 1/24  уместо ''Јавна набавка мале
вредности 5/2013'', треба да стоји ''Јавна Набавка мaле вредности 7/2013''.:  
1.1.2. У конкурсној документацијина страни 3/24 после  обавеза наручиоца да
достави '' план парцелације из Плана детаљне регулације радне зоне
“Радошевац”, са аналитичко-геодетским елементима'',додају се нове обавезе
наручиоца, и то : ''да достави оверене катастарске планове и оверене листове
непокретности''.
1.1.3. У конкурсној документацији на страни 4/24, бришу се у целини обавeзе
извршиоца да ''изради Пројекат препарцелације (чији је саставни део Пројекат
геодетског обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне
регулације радне зоне “Радошевац” у свему према Закону о планирању и
изградњи и Закону о државном премеру и катастру. Обавеза извршиоца је да
набави о свом трошку оверене катастарске планове и листове
непокретности.Пројекат препарцелацији израдити на овереним катастарским
плановима, и предати наручиоцу 3 (три) истоветна примерка у аналогном и
дигиталном облику.'', и уместо њих се дадају нове обавезе извршиоца које гласе да
''изради Пројекат препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског
обележавања) површина јавних намена у оквиру Плана детаљне регулације
радне зоне “Радошевац” у свему према Закону о планирању и изградњи и
Закону о државном премеру и катастру. Пројекат препарцелацији израдити на
овереним катастарским плановима, и предати наручиоцу 3 (три) истоветна
примерка у аналогном и дигиталном облику.''

1.1.4. на страни 4/24 мења се у целини  рок за израду пројекта препарцелације, тако
да уместо дасадашњег који гласи ''Рок за израду Пројекта препарцелације (чији је
саставни део Пројекат геодетског обележавања) износи 30 дана од дана
потписивања уговора.'', додаје се нови рок који гласи ''Рок за израду Пројекта
препарцелације (чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања) износи
30 дана од дана достављања документације за израду истог од стране



30 дана од дана достављања документације за израду истог од стране
наручиоца.''

1.1.5. на страни 5/24, у тачки 4.1.2 мењају се додатни услови у погледу одговарајућег
пословног капацитета, тако да се уместо ''У погледу неопходног пословног
капацитета услов је да понуђач у претходне три године (2012,2011 и
2010),закључио најмање три уговора за израду Пројекта парцелације/
препарцелације,од којих сваки мора бити у минималном износу од 800.000,00
динара без ПДВ-а.'' који се бришу, додају нови услови који гласе ''У погледу
неопходног пословног капацитета услов је да понуђач у претходне три године
(2012,2011 и 2010),закључио најмање три уговора за израду Пројекта
парцелације/препарцелације, или за израду Урбанистичких планова, или
урбанистичких пројеката.''

1.1.6. на страни 5/24 после услова за одговарјући кадровски капацитет, додају се нови
додатни услови и то у погледу услова да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом, и исти гласе '' да је понуђач остварио пословни
приход од најмање 3.000.000,00 динара у претходне 3 (три) обрачунске  године -
2010.,2011. и 2012.године''.

1.1.7. на страни 6/24,у тачки 4.2.2., код документације за доказивање испуњености
додатних услова, додаје се документација за испуњеност услова неопходног
финансиског капацитета, за које је потребно доставити ''Извештај о бонитету за
јавне набавке БОН – ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника,
који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за
2010., 2011. и 2012.годину''.

1.1.8. на страни 12/24 у тачки 5.8. мења се став 6. који гласи ''Рок за испоруку
Пројекта препарцелације не може бити дужи од 30 дана ода дана закључења
уговора'' , тако да исти гласи ''''Рок за испоруку Пројекта препарцелације не може
бити дужи од 30 дана дана предаје потребне документације за израду истог од
стране наручиоца''.

1.1.9. на страни 21/24 код Модела уговора, у тачки 5. став 5.2. мења се реченица ''
Рок за израду тече од  дана предаје потписивања уговора.'', тако да иста сада гласи
'' Рок за израду тече од  дана предаје потребне документације за израду истог од
стране наручиоца.''

2.  Све остале одредбе конкурсне документације остају непромењене. 

 
Број: 404-15-6/2013
Голубац, 03.12.2013. године
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