РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
Комисија за јавне набавке
Број: 404-25/2017-4
Датум: 16.05.2017.године
Мионица
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија врши:
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за ЈН бр.404-25/2017 – Завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици
У СЛЕДЕЋЕМ:
1. У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност услова) на страни 5 конкурсне
документације у оквиру неопходног финансијског и пословног капацитета под тачком 1)
додаје се:
 да поседује овлашћење за пројектовање и извођење посебних система и мера
заштите од пожара према члану 38.Закона о заштити од пожара (''Службени
гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15)
 да поседује лиценцу за послове монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника(члан 10. став 3 тачка 6 Закона о приватном
обезбеђењу ''Службени гласник РС'', бр. 104/13и 42/15)
2.У поглављу III (Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и
упутство како се доказује испуњеност услова), на страни 9, у оквиру неопходног
пословног капацитета, допуњује се текст доказа за испуњење додатног услова и додаје :
3. копија решења Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне
ситуације којим се привредно друштво овлашћује за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара
4. копија решења Министарства унутрашњих послова којом се правном
лицу/предузетнику издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад,
одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
3. На страни 53 конкурсне документације, у оквиру позиције 13.1"Набавка и уградња спуштеног плафона у приземљу типа "Армстронг" са
металном подконструкцијом у модуларном растеру 60х60цм. Монтажу извести у
свему према упутству произвођача плоче су дебљине уместо 12.5 мм треба да стоји
19 мм из групе УЛТИМА или идговарајуће. Висина спуштања од постојећег плафона је
до 1м."
У прилогу достављамо измењене и допуњене странице конкурсне документације.
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
У прилогу измењене стране: „5, 9 и 53 “.
Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији.
Комисија за јавне набавке

–
–

да располаже сертификатима ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
да поседује овлашћење за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите
од пожара према члану 38.Закона о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр.
111/09 и 20/15)

–

да поседује лиценцу за послове монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника(члан 10. став 3 тачка 6 Закона о приватном
обезбеђењу ''Службени гласник РС'', бр. 104/13и 42/15)

2) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
Кадровски капацитет:
а) најмање 100 (сто ) лица запослених на одређено или неодређено време или радно
ангажованих по неком другом основу допуштеним Законом о раду, са следећим стручним
квалификацијама :
- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411 који ће решењем бити
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- 1 дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 414 који ће решењем бити именован за
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- 1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430 који ће решењем бити именован за
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 и 453 који ће решењем бити
именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- минимум 50 запослених односно радно ангажованих лица
инсталатерских струка

грађевинско занатских и

б) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду са положеним
стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља
на раду или ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање
послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада
Републике Србије

Tехнички капацитет:
Понуђач располаже довољним техничким капацитетом, под којим се подразумева да понуђач
поседује у сопственом власништву или има у закупу, лизингу:
1. камион носивост преко 10 тона –2 комада,
2. теретно возило носивости до 10 тона –2 комада
3. комбинована радна машина –1 комад,
4. аутодизалица –2 комада,
5.вибро набијач –1 комада
6. скела 700 м2

3)Обавеза обиласка локације:
Обилазак локације обавиће се у периоду до 17.05. 2017. године, али само уз претходну пријаву
на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача који ће извршити
обилазак. У случају потребе свим заинтересованим лицима која из оправданих разлога нису
била у могућности да у наведеном термину изврше обилазак локације, биће одређен накнадни
термин уз претходну пријаву.Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради
подношења
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којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане
ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву
документацију о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским
радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката.
Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату
који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду
читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред
наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други
валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се
признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре
објављивања позива за подношење понуда.
3. копија решења Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације
којим се привредно друштво овлашћује за пројектовање и извођење посебних система
и мера заштите од пожара
4.копија решења Министарства унутрашњих послова којом се правном
лицу/предузетнику издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад,
одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
Технички капацитет:
- Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2016. године, уз обавезно обележавање
маркером опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица
основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача,а за моторна возила и
фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и
потписану и оверену изјавуо траженим техничким карактеристикама опреме и возила
(носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.
- Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује
достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем
фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.Техничка
опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз
фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан
отварања понуда.
- потврда о обиласку локације потписана од стране представника општинеМионица
обрасцу-Поглавље XVI.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова у погледу покренутог
поступка стечаја или ликвидације односно претходног стечајог поступка који мора да
докаже сваки члан групе понуђача за себе.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона осим услова у погледу покренутог поступка стечаја или ликвидације односно
претходног стечајног поступка који мора да докаже и подизвођач за себе.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи одпонуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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Р.Б.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

ОПИС РАДОВА

Ј.М.

КОЛ.

ЈЕД. ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

ЈЕД. ЦЕНА СА
ПДВ-ом

УКУПНА
УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ЦЕНА СА ПДВПДВ-а
ом
Набавка и уградња спуштеног плафона у приземљу типа "Армстронг" са металном подконструкцијом у модуларном растеру
60x60цм. Монтажу извести у свему према упутству произвођача. Плоче су дебљине 19мм из групе УЛТИМА или одговарајуће.
Висина спуштања од постојећег плафона је до 1м.
Обрачун по м2
комплет
по
опису.
м2
495,00
Набавка и уградња спуштеног ватроотпорног плафона на спрату, са металном подконструкцијом. Монтажу извести у свему према
упуству произвођача. Плоче су дебљине 2 x 12.5мм. Висина спуштања од постојећег плафона је од 5цм до 100цм. Плафон је сложен
(скривена светла). Извести све потребне предрадње као што су бандажирање и испуна. У цену урачунато све комплет.
Обрачун по м2.
м2
300,00
Набавка материјала и израда преградног зида у централном холу дебљине 10 цм, једнострука метална потконструкција обложена
обострано једноструким гIPс картонским плочама GKB 15 мм. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 50,
поставити камену вуну дебљине 5цм и обложити гIPс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити
глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2
постављене
површине.
м2
11,00
Набавка материјала и бојење унутрашњих зидова и плафона поликолором са претходним глетовањем.
Обрачун по м2.
м2
1.134,00
Набавка материјала и обрада унутрашњих зидова и стубова хале фасадним декоративним малтером пуне структуре r=0,5мм у
светлој боји коју одреди архитекта. У цену улази и радна скела.
Обрачун по м2.
м2
1.565,00
Набавка материјала и бојење видљивих делова АБ стубова и греда бојом за бетон са претходним глетовањем.
Обрачун по м2.
м2
200,00

УКУПНО
МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ
РАДОВИ:
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