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ј
На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС', бр.124/12,
14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:
1
ТРЕЋУ ИЗМЕНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
К ОНКУРСНЕ
за јавну набавку услуга ЈН/8300/0102/2017
ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ЛИФТОВА
1.
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3
„ДОДАТНИ
УСЛОВИ
ЗА
тачка
4.2
У одељку 4.
капацитет,
за партију 4, страна 32/203 мења се и
редни
број
7.
Технички
76.
ЗАКОНА"
ЧЛАНА
гласи: ~
Технички капацитет
за партиiе 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 8.
Услов: ;
ПонуТјач располаже неопходним техничким капацитетом ако:
- има у власништву или на коришТiењу најмање 2 (два) возила за потребе сервисирања
(доставно, путничко комби или теретно возило).
за партиlу 4.
Услов: !
Понуђаv располаже неопходним техничким капацитетом ако:
- има у власништву или на коришFiењу најмање 1 (једно) возило за потребе сервисирања
(доставно, путничко комби или теретно возило).
2.
У одељку 4. тачка 4.2 „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА" редни број 8. Кадровски капацитет, страна 33/203 мења се и гласи:
Кадровски капацитет
За партиiе 1, 3, 5, 6, 7. и 8:
Услов: !
Понуfјач располаже неопходним кадровским капацитетом ако:
има најмање 12 запослених ангажованих сходно члану 197-202. Закона о раду, пуно радно
време и то минимално:
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом број 434 (за одговорног извоFјача радова
транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија) Инжењерске
коморе ~Србије;
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом број 450 (за одговорног извоfјача радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) Инжењерске коморе Србије;
- 10 сервисера/монтера са најмање 2 године радног искуства на пословима непосредног
сервисирања лифтова, од којих:
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а) минимално 2 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за монтажу и
одржавање лифтова: произвођача „Schindler", произвођача „Electra Vitoria" (за партију 1.),
„Montel"— за командну таблу (за партију 1. и то за лифтове: Проте Матеје 10-16, малотеретни,
кухињски; Топлице Милана 66.— хидраулична теретна платформа; Технички факултет —
Карнсџијева 2 (Бул. краља Александра 73а)); произвођача Давид Пајиfl Дака (за партије 3, 6,
7. и 8.) и произвођача Раде Кончар (за партију 5.) или овлашТiених представника произвођача
са седиштем у Републици Србији.
За партију 2.
Услов:
Понуfјач располаже неопходним кадровским капацитетом ако:
б) има минимално 2 сервисера/монтера морају бити обучена за периодично сиryрносно
испитивање уређаја произвођача „Schindler", произвођача „Electra Vitoria" произвођача
„Montel" произвођача Давид Пајиfl Дака и произвођача Раде Кончар или овлашfiених
представника произвођача са седиштем у Републици Србији.
за партију 4:
Услов:
Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако:
има најмање 2 запослена - ангажована лица, сходно члану 197-202. Закона о раду, пуно радно
време и то:
- минимално 1 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за монтажу и одржавање
лифтова произвођача Давид Пајиfi Дака.
3.
У складу са измењеним Додатним условима мењају се Образац бр. 6 и Образац број 7. који се
налазе у прилоry ове измене.
4.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници
Наручиоца.
5.
Измењени додатни услови за yчewFie у посryпку јавне набавке из члана 76. Закона и Обрасци
број 6. и 7. налазе се у прилоry ове измене.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

реД.
бР•

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Услов: iа је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајуТiи регистар;
!оказ:
- за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда

1.

- за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајуТiег регистра
Напомена:
■ У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за
сваког члана групе понуfјача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ

доставити и за сваког подизвођача
Услов: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
!оказ:
- за правно лице:
1) ЗА ЗАКОНСКОГЗАСТУПНИКА—уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев за
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.

2•

2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела организованог криминала — Уверење
посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници
објављено
је
обавештење
Београду
суда
у
Вишег
.
rs/1t/articles/о-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-ihttp://www.bg.vі.ѕud
uverenia-za-fizicka-1ica.html
З) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ — За кривична дела против привреде, против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре —
Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције
за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаfiег правног лица, односно
седиште представништва или огранка атраног правног лица, којом се потврђује
да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
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Посебна 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 домаflег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврfјује да понуFјач (правно лице) није осуFјиван за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита.
- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова — захтев
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.
Напомена:■ У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај
доказ и за правно лице и за законског заступника
■ У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе
доставити за сваког од њих
■ У случају да понуду подноси група понуТјача, ове доказе доставити за
сваког члана групе понуђача
■ У случају да понуђач подноси понуду са подизвоfјачем, ове доказе
доставити и за сваког подизвоFјача
Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Услов: Даје понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и другејавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији
,Qоказ:
- за правно лице, предузетнике и физичка лица:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно
општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и
предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
3.

Напомена:
■ Уколико локална (општинска) управа јавних npuxoO у својој потврди
наведе да се докази за одреfјене изворне локалнејавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа
понуђачје дужан да уз потврдулокалне управејавних прихода
приложи и потврде mux ocmanux локалних
органа/организација/установа
■ Уколикоје понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена
два доказа, потребноје доставити yeepeњe Агенције за
приеатизацију да се налази у поступку приватизације
■ У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за
сваког учесника из групе
~ У случају да понуfјач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе
доставити и за подизвођача (акоје више подизвоfјача доставити за
сваког од њих)
Ови докази не моry бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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Услов:ia је понуТјач поштовао обавезе које произилазе из важеТiих 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
!оказ:

4.

Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 3ЈН (Образац
бр....)
Напомена:
■

Изјава мора да буде потписана од стране овалшfiеног лица за

заступање понуђача и оверена печатом.
■

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена
за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Услов: і a има важеFiу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке ЗА ПАРТИЈУ 2.
!оказ:
5•

Решење о именовању и Сертификат о акредитацији који издаје Акредитационо
тело Србије.
Нампомена: Наведени докази морају бити важеflи и у обиму сертификата
неопходно је да се налази редован и ванредан преглед лифтова.
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ

РеД'
бр.

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Финансиiски капацитет за све партије
Услов:
Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако:
- у последњих 6 (словима: шест) месеци од дана објављивања Позива
за подношење понуда није имао блокаду на својим текуfiим рачунима.
!оказ:

6i

Докази финансијског капацитета:
потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне
банке Србије — Одсек принудне наплате, за период од
претходних 6 (словима: шест) месеци пре дана објављивања
Позива за подношење понуда.
однбсно страни понуfјачи:
потврда или мишљење или исказ банке или друге специјализоване институције
у складу са прописима државе у којој има седиште, о понуFјачевој блокади
рачуна за период од прелсодних 6 (словима: шест) месеци пре дана
објављивања позива.
•
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:

Технички капацитет

7.

за партиiе 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 8.
Услов:
Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако:
- има у власништву или на коришfiењу најмање 2 (два) возила за потребе
сервисирања (доставно, путничко комби или теретно возило).
за партију 4.
Услов:
Понуђач располаже неопходним техничким капацитетом ако:
- има у власништву или на коришfiењу најмање 1 (једно) возило за потребе
сервисирања (доставно, путничко комби или теретно возило).
Доказ:
- Изјава о техничком капацитету,
Очитана caoбpafiajнa дозвола,
- Полиса осиryрања,
Уговор о закупу, лизинry и др. одговарајуFiи уговор (у слчају када понуfјач
није власник возила)
Кадровски капацитет
За партиlе 1, 3, 5, 6, 7. и 8:
Услов:
Понуђач располаже неопходним кадроеским капацитетом ако:
има најмање 12 запослених ангажованих сходно члану 197-202. Закона о раду,
пуно радно време и то минимално:
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом број 434 (за одговорног извоfјача
радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и
технологија) Инжењерске коморе Србије;

8.

- 1 дипломираног инжењера са лиценцом број 450 (за одговорног извоТјача
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) Инжењерске
коморе Србије;
- 10 сервисера/монтера са најмање 2 године радног искуства на пословима
непосредног сервисирања лифтова, од којих:
а) минимално 2 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за
монтажу и одржавање лифтова: npoизвofjaчa „Schindler", произвоfјача ,,Eiectra
Vitoria" (за партију 1.), „Montel"— за командну таблу (за партију 1. и то за
лифтове:' Проте Матеје 10-16, малотеретни, кухињски; Топлице _Милана 66.—
хидраулична теретна платформа; Технички факултет — Карнсџијева 2 (Бул.
краља Александра 73а)); произвоТјача Давид ПајиТi Дака (за партије 3, 6, 7. и
8.) и произвоFјача Раде Кончар (за партију 5.) или овлашfiених представника
произвођача са седиштем у Републици Србији.
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За партију 2.
Услов:
Понуfјач располаже неопходним кадровским капацитетом ако:
б) има минимално 2 сервисера/монтера морају бити обучема за периодично
сиryрносно испитивање ypeFjaja произвоi7ача „Schindler", произвоfјача „Electra
Vitoria" произвођача „Montel" произвођача Давид ПајиFi Дака и произвођача
Раде Кончар или овлашfiених представника произвоТјача са седиштем у
Републици Србији.
За партију 4:
Услов:
Понуfјач располаже неопходним кадровским капацитетом ако:
има најмање 2 запослена - ангажована лица, сходно члану 197-202. Закона о
раду, пуно радно време и то:
- минимално 1 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за монтажу
и одржавање лифтова произвоFјача Давид Пајиfl Дака.
Доказ:
- фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осиryрање издате од
надлежног Фомда ПИО (образац М(или МЗА), којом се потврfјује да су
запослени радници, наведени у Изјави о довољном кадровском капацитеry
запослени код понуFјача - за лица у радном односу или фотокопија важеfiег
уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа) за запослене са
пуним радним временом за која се траже посебна звања (за све запослене),
- Копија одговарајуТiе лиценце и потврда ИКС о важности исте (за инжењера)
- Копије уверења - потврда о обуци издатих од стране произвоfјача или
овлашfiеног представника произвођача са седиштем у Републици Србији (за
сервисере);
Копије лекарских уверења не старијих од 1 (једне) године у тренутку предаје
понуде (за сервисере).
Напомена:
Потврда о обуци за одржавање лифтова производње не сме бити старија од
10 година, док потврда за периодично сигурносно испитивање ypefjaja не сме
бити старија од 3 година
Уколико пријављени сервисери немају потребно радно искуство код понуfјача
(2 године искуства), неопходно је доставити доказе из којих се несумњиво
можв утврдити да имају потребно искуство на пословима сервиса лифтова
(изјава претходног послодавца, копија одјаве М2 или МЗа, копија радне
књижице или други одговарајуfiи доказ из кога се може утврдити да наведени
сервисери имају потребно радно искуство).
ПонудаlпонуFјача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака
1. до 4.; и од тачке 6. до 8. овог обрасца за партије 1, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. и од тачке 1. до 8. овог
обрасца за партију 2. 6иFie одбијена као неприхватљива.
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1. Сваки подизвоТјач мора да испуњава услове из• члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и став 2.
Закона, 'што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.
Услов у;вези са капацитетом из члана 76. Закона, понуТјач испуњава самостално без обзира
на ангажовање подизвоFјача.
2. Сваки понуђач из групе понуfјача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове
из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и став 2. Закона, што доказује достављањем доказа
наведених у овом одељку: Услове у вези са капацитетом из члана 76. Закона понуђачи из групе
испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне
документације.
3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним
копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуfјач у остављеном, примереном року који не може бити .краfiи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац fie његову понуду одбити као
неприхватљиву.
4. Лице уписано у Регистар понуfјача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у посryпкујавне набавке, односно Наручилац не може
одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одреfјен Законом или Конкурсном
документацијом, ако је понуТјач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни. У том случају понуfјач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да
наведе iда је уписан у Регистар понуFјача. Уз наведену Изјаву, понуfјач може да достави и
фотокопију Решења о упису понуfјача у Регистар понуi7ача.
На основу члана 79. став 5. Закона понуfјач није дужан да доставља cneдeFie доказе који су
јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1)извод из регистра надлежног органа:
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs
2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона
-регистар понуfјача: www.apr.gov.rs
5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуТјач доставља копију
електро'нског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
6. Ако понуFјач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуFјач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе:
7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуfјач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајуfiи доказ за то, наручилац
fle дозволити понуfјачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
8. Ако се у држави у којој понуFјач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона,
понуfјач може, уместо доказа, приложити •своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношfiу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником
или другим надлежним органом те државе
9. ПонуFјач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене
у било ;којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је
докуменryје на прописани начин.
ЈН број ЈН/8300/0102/2017
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ОБРАЗАЦ 6.

Скраfiено пословно име понуђача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:

ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИIИА
ЗА ПАРТИЈУ
(навести број партије/а за коју/е се подноси понуда)
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу да за извршење предметне
јавне набавке (ЈН/8300/0102/2017) имамо:
за партиlе 1, 2, 3, 5, 6, 7. и 8:
~
у власништву / на коришfiење најмање 2 (два) возила за потребе сервисирања (доставно,
ДА/НЕ (заокружити)
путничко комби или теретно возило)

за партију 4:
-

у власништву / на коришfiење најмање 1 (једно) возило за потребе сервисирања (доставно,
ДА/НЕ (заокружити)
путничко комби или теретно возило)

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЋАЧА

MECTQ И ДАТУМ
М.П.

Напомена: Овај образац се по потреби може копирати и доставља се за сваку партију посебно.
ПонуТјач уписује број и назив партије као и број (или заокружује понуђен одговор) опреме коју поседује
на основу потребе Наручиоца која је наведена у конкурсној документацији односно партије за коју
подноси;понуду.
1
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ОБРАЗАЦ 7.

Скраhено пословно име понуFјача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матич'ни број:
ПИБ:
ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА
О КАДРОВСКИм КАПАЦИТЕТИМА
ЗА ПАРТИЈУ
(навести број партије/а за коју/е се подноси понуда)
Запарtи1е1,3,5,6,7.и8:
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношТiу да за извршење предметне
јавне набавке (ЈН/8300/0102/2017) имамо:

-

најмање 12 запослених ангажованих сходно члану 197-202. Закона о раду, пуно радно време и
то минимално:
- 1 диhломираног инжењера са лиценцом број 434 (за одговорног извоfјача радова
транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија) Инжењерске
ДА/НЕ (заокружити)
коморе;Србије ...
1

- 1 дипломираног инжењера са лиценцом број 450 (за одговорног извођача радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона) Инжењерске коморе Србије
;
ДА/НЕ (заокружити)
- 10 сервисера/монтера са најмање 2 године радног искуства на пословима непосредног
,сервисирања лифтова, од којих:
а) минимално 2 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за монтажу и
одржавање лифтова произвоfјача или овлашflеног представника произвоFјача са седиштем у
техничкој
спецификацији
Србији
наведених
у
Републици
ДА/НЕ (заокружити)
I
За партиiу 2:
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу да за извршење предметне
јавне набавке (ЈН/8300/0102/2017) имамо:
1

6) минимално 2 сервисера/монтера морају бити обучена за периодично сиryрносно
испитивање ypefjaja произвођача или овлашfiеног представника произвођача са седиштем у
техничкој
спецификацији
наведених
у
Србији
Републици
ДА/НЕ (заокружити)
ЈН број ЈН/8300/0102/2017
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За партију 4:
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу да за извршење предметне
јавне набавке (ЈН/8300/0102/2017) имамо:
најмање 2 запослена - ангажована лица, сходно члану 197-202. Закона о раду, пуно радно
време и то:
- минимално 1 сервисера/монтера са уверењем — потврдом о обуци за монтажу и одржавање
ДА/НЕ (заокружити)
лифтова произвођача Давид ПајиFi Дака

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ОВЛАШТiЕНОГЛИЦА ПОНУЂАЧА

Напомвна: Оеај образац св по потрвби може копирати и доставља се за сваку партију посебно. Понуђач уписујв
бр. и наsив партије као и број извршилаца на основу потребе корисника услуга која је наведена у конкурсној
докуменмацији односно партијв за коју подноси понуду.
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