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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. На страни 2/51 конкурсне докуметације мења се „САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“ и сад гласи:
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.глас. РС" бр. 124/12, 14/15 и
68/15), ова конкурсна документација садржи:
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
јавни позив
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПАЊА –образац број 1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -образац број 2
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАН ГРУПЕ - образац број 3
ИЗЈАВА О ПОДИЗВОЂАЧИМА АКО СЕ АНГАЖУЈУ- образац број 4
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ- образац број 5
ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА- образац број 6
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- образац број 7
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНАобразац број 8
МОДЕЛ УГОВОРА- образац број 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- образац број 10
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА- образац број 11
ПОТВРДА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНИЈСКОМ
КАПАЦИТЕТОМ- образац број 12
РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ФИНАНИЈСКИ КАПАЦИТЕТ- образац број 13
ПОТВРДА ДА ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ФИНАНИЈСКОМ
КАПАЦИТЕТОМ - ЗОНА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - образац број 14
РЕКАПИТУЛАЦИЈА- ФИНАНИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - ЗОНА ЗАШТИТЕ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - образац број 15
ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- образац број 16
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА - образац број 17
ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- образац број
18
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: Како је јавни позив објављен на Порталу јавних
набавки дана 27.03.2018. godine, рок за подношење понуда је до 10:00 часова
30.04.2018. године (понедељак), а јавно отварање понуда ће се обавити истог дана са
почетком у 11:00 часова.
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2. На страни 3/51 конкурсне докуметације мења се „Ј А В Н И П О З И В“ и сад
гласи:
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 03/2018, заведене
под бројем 01-1251/1 од 19.03.2018. године, и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 03/2018, заведеног под бројем 01-1251/2 од 19.03.2018.године, Специјална
болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - Врњачка Бања 36210 Врњачка Бања, Ул.
Булевар српских ратника бр. 18.,
оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку извођење радова (редни
број јавне набавке 03/2018)
Предмет јавне набавке: Изградња хотела и виле „Сплендор“.
Ознака из општег речника набавки: 45000000
Набавка није обликована у партијама.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Економски најповољнија
понуда.
Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"- Врњачка Бања
(Наручилац) спроводи поступак јавне набавке и позива све заинтересоване понуђаче да
поднесу понуде за набавку извођење радова, а у складу са јавним позивом и конкурсном
документацијом.
Детаљна спецификација и упутства су саставни део конкурсне документације.
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима који су саставни део конкурсне
документације.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75.
и 76. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености услова понуђачи су обавезни да
доставе уз понуду у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Упутство и услови понуђачима за сачињавање понуда су саставни део конкурсне
документације.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном
документацијом.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуде се достављају на обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
и иста ће се сматрати прихватљивом уколико понуђач достави све тражене правилно
испуњене обрасце и ако иста у потпуности одговара захтевим из техничке документације.
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Достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.
Заинтерсовани понуђачи могу добити све потребне информације у вези поступка
јавне набавке преко следећих телефона и е-маил адреса:
- за правна питања: Божидар Вучковић - телефон 036/515-513-2 или e-mail:
pravnasl@vrnjcispa.rs;
- за техничка питања: Милисав Бановић, телефон 036/515-515-2, e-mail:
investicije@vrnjcispa.rs
Понуде се достављају лично или препоручено поштом, обавезно у затвореној
коверти или кутији и исте морају бити затворене тако да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком "Понуда за јавну
набавку у отвореном поступку - радови: Изградња хотела и виле „Сплендор“, редни број
јавне набавке 03/2018 - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу: Специјална болница за лечење и
рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 2, ул.
Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања. На коверти обавезно навести
назив и адресу понуђача.
Понуде морају бити достављене поштом или предате лично и евидентиране у
деловодник Наручиоца у року који истиче у 10:00 часова 30.04.2018.године.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница
за лечење и рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија
број 2, ул. Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и
виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и
виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња хотела и
виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку (радови) – Изградња
хотела и виле „Сплендор“, ЈН бр. 03/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све
податке прописане чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
Обавезно је да Понуђачи своју понуду прошију јемствеником или да иста буде
упакована у ПВЦ-фасциклу са механизмом и увезана јемствеником. У случају да се
понуђачи не придржавају напред наведеног понуде ће бити неприхватљиве.
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи
могу тражити од Наручиоца у писаном облику најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, заинтересованом
Понуђачу послати одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити
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на Порталу јавних набавки Републике Србије, као и на интернет страници наручиоца
(vrnjcispa.rs).
Питања се могу упутити на адресу: Специјална болница за лечење и
рехабилитацију "Меркур", зграда Термоминералног купатила, канцеларија број 22., ул.
Булевар српских ратника број 18., 36210 Врњачка Бања, или електронским путем на
наведене е-маило-ве до краја радног времена Наручиоца, односно сваког радног дана од
07:00 до 14:30 часова. Питања и сва друга појашњења која стигну е-маил-ом после 14:30
часова евидентираће се као да су дошли наредног дана, тј. завешће се код Наручиоца
првог наредног радног дана.
Напомињемо да се комуникација у поступку Јавне набавке одвија,
искључиво, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, а
све у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12,
14/15 и 68/15).
На питања која нису постављена у писаном облику Наручилац није у обавези
да одговори.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Приликом отварања понуда биће сачињен записник који ће бити достављен свим
понуђачима у поступку јавне набавке.
Понуде приспеле након назначеног рока за достављање сматраће се
неблаговременим и биће враћене понуђачима неотворене.
Јавно отварање понуда ће се обавити у 11:00 часова 30.04.2018.године, у
просторијама Специјалне болнице "Меркур"- зграда Термоминералног купатила у
Врњачкој Бањи, канцеларија број 24, а о чему ће се сачинити записник који ће бити
достављен свим понуђачима.
Присутни представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања
понуда пре почетка јавног отварања понуда комисији Наручиоца морају уручити писмено
овлашћење за учествовање у поступку.
Наручилац ће одбити све неблаговремене и неодговарајуће понуде, а може да
одбије и све неприхватљиве понуде.
Понуде ће се оцењивати применом критеријума економски најповољнија понуда, а
критеријуми са пондерима су одређени у конкурсној документацији.
Закључивање уговора о јавној набавци са најповољнијим понуђачем извршиће се у
року од 8 дана од дана истека рока превиђеног за подношење захтева за заштиту права (10
дана од дана објављибања одлуке на Порталу управе за јавне набавке). Уколико
најповољнији изабрани понуђач одбије да закључи Уговор о јавној набавци, Уговор ће
бити закључен са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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3. У „УПУТСТВУ ПОНУЂАЧА“ на страни 12/51 конкурсне документације мења се
„Пословни капацитет:“ и сад гласи:
Пословни капацитет:
1. Да је понуђач у последњих 5. година (2017., 2016., 2015., 2014. и 2013. години)
извео радове на изградњи или доградњи, реконструкцији и санацији објеката укупне бруто
развијене грађевинске површине минимум 20.000м2 од чега један објекат минимум
7.000м2.
(Доказ: Референтна листа – извршених радова изградње или доградње,
реконструкције и санације објеката у последњих 5 (пет) година.
Понуђачи као доказ достављају:
-попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде- пословни капацитет (Образац
потписује и оверава претходни наручилац – Образац број 12).
-попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова - Рекапитулација Пословни капацитет - Образац број 13.
-прву и последњу страну окончане ситуације, које су наведене у референтној потврди
потписане и оверене од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и
извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена
вредност објекта (употребна дозвола).
Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију
објеката које је понуђач навео у пословном капацитету.
2. Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017. години) извео
грађевинско-занатске радове на објектима у зони заштите-споменика културе укупне
вредности минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а.
(Доказ: Пословни капацитет – извршени грађевинско-занатски радови на објектима
у зони заштите-споменика културе у последње три године.
Понуђачи као доказ достављају се:
-попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде - пословни капацитет (Образац
потписује и оверава претходни наручилац- Образац број 14);
-Попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова - Рекапитулација Пословни капацитет - Образац број 15;
-Прву и последњу страну окончане ситуације, који су наведени у референтној потврди
потписаној и овереног од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и
извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена
вредност објекта (употребна дозвола).
Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију
објеката које је понуђач навео у пословном капацитете.
Докази о изведеним радовима траженим за тачку 1. и 2. пословног капацитета могу
се одности на исте објекте.
3. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за
извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен
систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова у
грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у
грађевинарству.
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(Доказ: Доставити фотокопију Сертификата система менаџмента квалитетом
ISO9001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођеење радова у грађевинарству,
успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова
у грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у
грађевинарству.).
Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши контролу
достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке опремљеносит,
финанијског капацитета и пословног капацитета.
4. У „УПУТСТВУ ПОНУЂАЧА“ на страни 14/51 конкурсне документације мења се
„ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА:“ и сад гласи:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email: pravnasl@vrnjcispa.rs, факсом на број 036/611-167 или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца: Специјална болница за лечење и рехабилитацију
"Меркур", ул. Булевар српских ратника бр.18., 36210 Врњачка Бања - Зграда
Термоминералног купатила - канцеларија број 2. Захтев за заштиту права се може поднети
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) За захтев за заштиту права када се подноси пре отварања понуда износ таксе из члана
156. ЗЈН чија се уплата врши – 250.000,00 динара, а за захтев за заштиту права када се
подноси након отварања понуда износ је 0,1% процењене вредности јавне набавке,
односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур"; јавна набавка
03/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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5. На страни 25/51 конкурсне докуметације мења се „ОБРАЗАЦ 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“ и сад гласи:
ОБРАЗАЦ 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
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. ЗЈН), и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона);
2) Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2. Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, тј. неопходно је да понуђач
има издаро решење којим се утврђује да испуњава услове за добијање
лиценци И090А1 или И090А2 за извођење грађевинско- занатских радова
на објектима у зони заштите споменика културе.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, (чл. 76. ЗЈН), и то:

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76.
став 3. Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
2.1
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно.
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона - Доказ:
Правна лица и предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве о
поштовању прописа- Образац бр.15. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
5) Услов из члана чл. (чл. 75. ст. 1. тач. 5- Доказ: Решење од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у неовереној фотокопији.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Кадровска опремљеност:
- Минимум 107 радника које су радно ангажована по основу уговора о раду на
неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења
понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном
радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о
делу), и то:
- 10 изолатера, обучених за рад са материјалом и технологијом потребном за
извођење хидроизолатерских радова;
- 10 бравара;
- 10 руковаоца грађевинским машинама;
- 70 осталих грађевинских радника (зидара, тесара, армирача,.....);
- да најмање 1 запослени поседује уверење од стране Управе за безбедност и
здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној оспособњености за
обављање послова безбедности и здравља на раду.
(као доказ приложити копије пријава здравственог осигурања/пензионог осигурања
(МА образац) и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен
уговор о обаваању привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити
копију уговора).
За изолатере поред напред наведеног доставити потврду или уверење о обучености
за рад (Сика или одговарајућа).
За лице које поседује уверење од стране Управе за безбедност и здравље на раду
као доказ доставити поред напред наведеног лиценце за обављање послова безбедности
и здравља на раду издате од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања).
- Дипломирани инжењери који су радно ангажована по основу уговора о раду
на неодређено време или уговора о раду на одређено време у тренутку подношења
понуде односно уговора о радном ангажовању за запослене који нису у сталном
радном односу (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о
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делу) са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије – лиценца, од којих један
мора да има положен стручни испит за послове заштите од пожара.
Минимум 7 дипломираних инжењера са следећим лиценцама:
- минимум дипл.грађ.инж. за енергетску ефикасност зграда.............лиценца
381...............најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.инж.арх. .............лиценца 400....................... најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.инж. грађ. ........лиценца 410 или 411............ најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.грађ.инж. - водовода и канализације............лиценца
414..................................... најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 430....................... најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.инж.маш. ............лиценца 434....................... најмање 1 извршилац;
- минимум дипл.инж.елект. ..........лиценца 450 и 451............ најмање 1 извршилац.
(као доказ приложити пријаву здравственог осигурања/пензионог осигурања (МА образац)
и копију уговора о раду, односно у случају да је са радником закључен уговор о обаваању
привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити копију уговора.
Фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа, а која мора бити издата после дана
објављивања јавног позива). За лице које има положен стручни испит за послове заштите
од пожара доставити Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од
пожара.).
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 носивости минимум 25 тона;
минимум 1 багер гусеничар;
минимун 2 крана – (карактеристике: минималне висине 25м., рука дужине
минумум 40м., максималне носивости најмање 3 тоне);
минимум 1 кран – (карактеристике: висине између 15-25м, рука променљиве
дужине 30м., максималне носивости најмање 4 тоне);
минимум 2 вибро плоче од 400кг. или више;
минимум 1 кипер са дизалицом минималне носивости 6 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.
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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.
(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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Финансијски капацитет:
1. Да понуђач није био у блокади у последњих 3. године од дана објављивања
јавног позива.
(Доказ: Потврда НБС-а о броју дана блокаде издата после дана објављивања јавног
позива коју у случају подношења заједничке понуде мора доставити сваки понуђач из
групе понуђача.)
Пословни капацитет:
1. Да је понуђач у последњих 5. година (2017., 2016., 2015., 2014. и 2013. години)
извео радове на изградњи или доградњи, реконструкцији и санацији објеката укупне бруто
развијене грађевинске површине минимум 20.000м2 од чега један објекат минимум
7.000м2.
(Доказ: Референтна листа – извршених радова изградње или доградње,
реконструкције и санације објеката у последњих 5 (пет) година.
Понуђачи као доказ достављају:
-попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде- пословни капацитет (Образац
потписује и оверава претходни наручилац – Образац број 12).
-попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова - Рекапитулација Пословни капацитет - Образац број 13.
-прву и последњу страну окончане ситуације, које су наведене у референтној потврди
потписане и оверене од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и
извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена
вредност објекта (употребна дозвола).
Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију
објеката које је понуђач навео у пословном капацитету.
2. Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017. години) извео
грађевинско-занатске радове на објектима у зони заштите-споменика културе укупне
вредности минимум 150.000.000,00 динара без ПДВ-а.
(Доказ: Пословни капацитет – извршени грађевинско-занатски радови на објектима
у зони заштите-споменика културе у последње три године.
Понуђачи као доказ достављају се:
-попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде - пословни капацитет (Образац
потписује и оверава претходни наручилац- Образац број 14);
-Попуњен, потписан, печатом оверен Образац списак извршених радова - Рекапитулација Пословни капацитет - Образац број 15;
-Прву и последњу страну окончане ситуације, који су наведени у референтној потврди
потписаној и овереног од стране наручиоца посла. Ако је инвеститор истовремено био и
извођач предметних радова потребно је да доставити доказ где је јасно наглашена
вредност објекта (употребна дозвола).
Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку документацију
објеката које је понуђач навео у пословном капацитете.
Докази о изведеним радовима траженим за тачку 1. и 2. пословног капацитета могу
се одности на исте објекте.
3. Да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 за
извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом здравља и
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безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен
систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова у
грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у
грађевинарству.
(Доказ: Доставити фотокопију Сертификата система менаџмента квалитетом
ISO9001 за извођење радова у грађевинарству, успостављен систем управљања заштитом
здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођеење радова у грађевинарству,
успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001 за извођење радова
у грађевинарству, систем управљања енергијом ISO 50001 за извођење радова у
грађевинарству.).
Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши контролу
достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке опремљеносит,
финанијског капацитета и пословног капацитета.
Потврда о обиласку локације потписана и оверена од стране представника
Инвеститора на Обрасцу бр. 16. Обилазак локације је обавезан најмање 5 дана пре
рока за достављање понуда, у напред дефинисаном термину. Понуђачи су дужни да
најаве долазак и закажу термин обиласка и том приликом ће им бити обезбеђен
термин за увид у пројекте уколико понуђачи то желе. Термини за обилазак локације
и увид у пројекте су сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.
Наричилац задржава право да након јавног отварања понуда изврши
контролу достављених података који се тичу кадровске опремљености, техничке
опремљеносити и финанијског и пословног капацитета.
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., додатне
услове група понуђача испуњава заједно.
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.
* Докази о испуњености услова из члана 75. ЗЈН које достављају понуђачи и
подизвођачи (уколико се ангажују) се могу доставити у НЕОВЕРЕНИМ
КОПИЈАМА, а понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да у року од пет
дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоцу достави на увид ОВЕРЕНЕ
КОПИЈЕ или ОРИГИНАЛЕ тражених докумената (идентични услови важе и за
подизвођача уколико је понуђач који га је ангажовао изабран за најповољнијег).
Ако понуђач у остављеном, року не достави на увид ОРИГИНАЛЕ или ОВЕРЕНЕ
КОПИЈЕ тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву._________________________________________________________
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, нису дужани да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4), Закона о јавним набавкама.
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, уколико понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су јавно доступни подаци који су тражени у оквиру услова конкурсне
документације.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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