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Измена и допуна конкурсне документације
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ:
- РАДОВИ –

ИЗГРАДЊА ХОТЕЛА И ВИЛЕ „СПЛЕНДОР“
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03/2018

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку
бр. 03/2018 (РАДОВИ) - Изградња хотела и виле „Сплендор“.
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1. У „УПУТСТВУ ПОНУЂАЧА“ као и у оквиру обрасца бр. 8. „УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА“ на страни мења се „Техничка опремљеност:“ и сад гласи:
Техничка опремљеност:
-

-

У погледу техничке опремљености понуђач мора доказати да располаже
неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом
неопходним за реализацију радова који су предмет јавне набавке, односно да
поседује:
минимум 6 комбинованих машина;
минимум 4 комиона бруто масе минимум 25 тона;
минимум 1 багер гусеничар;
минимун 2 крана – (карактеристике: минималне висине 25м., рука дужине
минумум 40м., минималне носивости 3 тоне);
минимум 1 кран – (карактеристике: висине између 15-25м, рука променљиве
дужине 30м., минималне носивости 4 тоне);
минимум 2 вибро плоче од 400кг. или више;
минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 5,5 тона или више;
минимум 1 агрегат снаге минимум 60kW;
минимум 1 покретна бетонара;
минимум 1 комплет иглофилтерског система;
фасадна скела минимум 2.000м2;
минимум 1 машина за бушење бунара;
минимум 1 хидраулични реактор („GRACO H-XP2“ или одговарајући).

-

Као доказ приложити:
доказ о власништву (рачуни или купопродајни уговор или попис основних
средстава са садашњим вредностима и биланс стања или књиговотствене картице
оверене и потписане, из којих се јасно види да понуђач располаже том опремом).

-

уговор о закупу, коришћењу или лизингу.

-

За возила приложити неоверене фотокопије саобраћајних дозвола и полисе
осигурања.

Понуђач је у обавези да за захтеване хидроизолационе материјале као прилог обрасца
понуде достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, или техничке
листове са техничким и другим карактеристикама материјала из кога наручилац може
недвосмислено утврдити да материјал одговара захтеву из конкурсне докуметнације или
извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање која мора да
садржи све тражене техничке карактеристике материјала који се нуди, а према захтевима
наручиоца. Понуђач је дужан да у каталогу означи материјал који је предмет понуде.
Да понуђена конфигурација стакала за столарију задовољава захтеве из техничке
спецификације.
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(Доказ: За понуђену конфигурацију стакала за столарију доставити фотокопију на српском
језику:
- Декларације о карактеристикама и квалитету производа у оквиру понуђеног стакло
пакета издате и потврђене од стране произвођача;
- Конфигуратор са карактеристикама стакло пакета где се види да понуђена
конфигурација стакала задовољава захтеве из техничке спецификације издате од
стране произвођача или независне акредитоване установе;
- Узорак за понуђену конфигурацију стакала.
Да понуђени пакет штока и крила алуминијумске столарије задовољавају захтеве из
техничке спецификације.
(Доказ:
- Извештај о испитивању коефицијента топлотне проводљивости издат од стране
акредитоване установе;
- Извештај о испитивању отпорности на удар ветра ко га издаје акредитована
лабораторија за испитивање;
- Извештај о испитивању отпорности на водонепропусност ко га издаје акредитована
лабораторија за испитивање;
- Извештај о испитивању отпорности на пропусност ваздуха ко га издаје акредитована
лабораторија за испитивање;
- За оков доставити Сертификат или Извештај о испитивању издат од старне независне
акредитоване установе да су исти у класи 2 атестирани на издржљивост и на силу
функционисања на минимум 160кг.
Наручилац задржава право да затражи доказивање
спецификације достављањем атеста за све материјале.

услова из техничке

Понуђач је у обавези да за захтеване светлосне куполе “Акрипол” или
одговарајуће, као прилог обрасца понуде достави изјаву о усаглашености материјала
издат од стране произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и другим
карактеристикама добара која нуди, из кога Наручилац може недвосмислено утврдити
да понуђено добро одговара захтеву из конкурсне докуметнације предмет понуде.
(Доказ: Изјава о усаглашености производа (неоверена фотокопија) издат од стране
произвођача на српском језику или енглеском).
Сертификати или Извештаји о испитаивању за добра за која су тражени
морају бити издати од стране институција које су акредитоване код Акредитационог
тела Србије као сертификовано тело за обављање послова сертификације производа.
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