На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник Републике Србије“,
број 124/12), Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЈП Дирекције за
изградњу општине Голубац, број ЈН 5-1/2015 од 16.03.2015.године, о б ј а в љ у ј е

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА број ЈН 5/2015 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Изградња шетно бициклистичке стазе Винци – Голубац, деоница 4 са
осветљењем, назив и ознака из Општег речника набавки: Радови на изградњи
бициклистичких стаза – 45233162.
1. МЕЊА СЕ Конкурсна документација за јавну набавку радова број ЈН 5/2015 - Изградња
шетно бициклистичке стазе Винци – Голубац, деоница 4 са осветљењем, назив и ознака из
Општег речника набавки: Радови на изградњи бициклистичких стаза – 45233162, редни
број набавке: ЈН 5/2015, и то:
1.1. У Конкурсној документацији на страни 8/43, тачка „1.2.2. кадровски капацитет“,
мења се у целости, тако да сада гласи:
„ 1.2.2. кадровски капацитет: : да понуђач располаже кључним техничким
особљем које ће бити одговорно за извршење предмета набавке, и то:
најмање један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 410
или 412 или 415 или 418, и најмање један дипломирани електроинжењер
са лиценнцом број: 450, у радном односу, или ангажованих на основу
уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима“.
1.2. У Конкурсној документацији на страни 8/43 и 9/43, тачка „1.2.3. технички
капацитет“, мења се у целости, тако да сада гласи:
„1.2.3. технички капацитет: да поседује у власништву или по основу уговора о
закупу, изнајмљивању или лизингу, следећу опрему и механизацију,
мимимално у наведеним количинама:
- камион –кипер, носивости 8 и више тона, ........ 5 ком.
- комбиновану радну машину- комбинирку
или минибагер од мин. 3 тоне ........................... 2 ком.
- вибро плочу ....................................................... 1 ком.
- вибро ваљак ....................................................... 3 ком.
- грејдер ............................................................... 1 ком.
- утоваривач, као УЛТ 160 ..................................... 1 ком.
- финишер за уградњу асфалта ............................... 1 ком.“
1.3. У Конкурсној документацији на страни 11/43, у оквиру поднаслова: Испуњеност
додатних услова , тачка „1.2.2.) За кадровски капацитет “ , мења се у целости, тако да
сада гласи:
„1.2.2.) За кадровски капацитет: Фотокопију пријаве на осигурање (образац М) и
фотокопију радне књижице, ако је у радном односу или фотокопије
важећих уговора о делу или уговора о привременим и повременим
пословима, ако је ангажован ван радног односа - за једног дипломираног

1

грађевинског инжењера и једног дипломираног електроинжењера, као и
фотокопију личне лиценце број: 410 или 412 или 415 или 418 са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа, за једног дипломираног
грађевинског инжењера и фотокопију личне лиценце број 450 са потврдом
Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа за једног дипломираног
електроинжењера“.
1.4. У Конкурсној документацији на страни 11/43, у оквиру поднаслова: Испуњеност
додатних услова , тачка „1.2.3.) За технички капацитет“ , мења се у целости, тако да
сада гласи:
„1.2.3.) За технички капацитет: Фотокопије књиговодствене картице
основног средства и фотокопије пописне листе састављене на дан
31.12.2014.године или фотокопије очитане саобраћајне дозволе
(ово само за возила која подлежу годишњој регистрацији) а за
тражену опрему и механизацију која је у власништву понуђача или
фотокопије важећих уговора о закупу, изнајмљивању или лизингу а
за тражену опрему и механизацију и која није у власништву понуђача“.
1.5. У Конкурсној документацији на страни 17/43, у оквиру тачке 12., уместо текста:
„За добро извршење посла. Приликом закључења уговора изабрани понуђач доставља
једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично
овлашћење, које садржи клаузуле: „безусловно", „платива на први позив", „без права
на приговор“, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за
располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте, као и потврду банке о
извршеној регистрацији менице“, треба да стоји:
„Приликом закључења уговора, а најкасније у року од седам дана, изабрани понуђач
доставља једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла, печатирану и потписану
од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле
„безусловно", „платива на први позив", „без права на приговор", са назначеним
износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, фотокопију картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП
обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице“.
1.6. У Конкурсној документацији на страни 20/43 а у оквиру тачке тачке 21. уместо текста:
„на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,“ , треба да стоји: „на број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253,“.
1.7. У Конкурсној документацији на страни 37/43, члан 10. став 1., Модела уговора, мења
се у целости, тако да сада гласи:
„Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од седам
дана преда Наручиоцу: једну сопствену бланко меницу за добро извршење посла,
печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које
садржи клаузуле „безусловно", „платива на први позив", „без права на приговор", са
назначеним износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, фотокопију картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП
обрасцима за исте и потврду банке о извршеној регистрацији менице“.
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2. Све остале одредбе Конкурсне документације остају непромењене.

Број: ЈН 5-5/2015
Голубац, 31.03.2015.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН 5/2015
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