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На основу члана 63 став 5, члана 54 и члана 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је сачинила:

П РВУ ИЗМЕНУ
К ОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку

број ЈН/2100/0369/2019
„Антикорозиона заштита порталног крана 2х250/63т

у РХЕ Бајина Башта "

Прва Измена Конкурсне документације за број ЈН/2100/0369/2019 „Антикорозиона
заштита порталног крана 2х250/63т у РХЕ Бајина Башта ", објављене на Порталу
јавних набавки Републике Србије и Интернет страници Наручиоца, дана 19.03.2020.
године, на основу члана 77 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник број 68/2015) се
врши у следеfiем:

• У делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА (на странама од 12/79 до
14/79), мењају се тачке 5., 6. и 7., односно додаје се тачка 8. Технички
капацитет, тако да део 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА сада гласи:

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ.У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И3 ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

5

Финансијски капацитет
Услов:
Понуђач располаже неопходним финансиiским капацитетом ако је У 2017. и 2018.
години остварио пословни приход од наiмање 20.000.000,00 динара (укупно за обе
године).
А оказ:

БОН-ЈН коlи издаlе Агенциlа за привредне регистре, коlи мора да садржи сажете
статусне податке понуfјача, сажети биланс стања и биланс vcnexa за претходне две
обрачунске године.

Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису достvпни подаци за 2017. и 2018. годинУ, понуilач је у
обавези да достави Биланс стања и Биланс vcnexa за 2017. и 2018. годину.

6

Пословни капацитет

Услов:

ПонуТјач располаже неопходним пословним капацитетом ако је у претходне 3(три)
године, рачунаivhи до дана истека рока за подношење понуда за предметну lавну
набавкУ, vспешно извео радове на АК3 носеflих челичних конструкциiа у
хидроенергетским објектима (кранови, дизалице, преводнице, хидромеханичка
опрема, челичне конструкци]е у разводним постројењима и слично) чија је укупна 
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вредност минимално 20.000.000,00 динара кумУлативно за све три године.

! окази:

• Попуњен, потписан и оверен Образац број 5— Списак изведених радова — Стручне
референце, у коме cv наведене стручне референце за извршене послове АКЗ
челичних конструкција у претходне 3 (три) године у укупном износу од минимално
20.000.000,00 динара.

• Потврде 0 референтним набавкама, Образац 6poi 6 (попуњен, потписан и оверен од
стране наручиоца код кога су извршени радови АкЗ челичних конструкциlа) за
сваку стручну референцу наведену у Обрасцу 6poi 5.

Образац 6poi 6 копирати у потребном 6poiv примерака.
Уместо на ОбрасцУ броi 6 Потврде о референтним набавкама могу се доставити на
Другом o6pacцil али је потребно да садрже све тражене податке из обрасца 6poi 6.

Наручилац задржава право да сваку наведену референцу провери на лицу места.

i

L

I

I

Кадровски капацитет

Услов:

Понуfјач располаже довољним кадровским капацитетом — ако има запослене или
радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиilеног члановима 197-202. Закона о раду) следеflе извршиоце:

1. •Наlмање 1 (једног) дипломираног инжењера граflевине са лиценцом 410 или 411
2. Наlмање 1 (једног) дипломираног инжењера технологије са лиценцом 475,
3. Најмање 10 (десет) радника стручно оспособљена за обављање послова

металофарбара на висини;
4. Најмање 5 (пет) радника стручно оспособљених за обављање послова бравара на

висини.
! окази:

1. Изјава понуfјача о довољном кадровском капацитету — попуњен, потписан и
оверен Образац броi 7— Изiава о кадровском капацитетv;

2. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социlално осигурање издате од
надлежног Фонда ПИО (образац М или МЗА), коlом се потврђуlе да cv запослени
радници, наведени у Обрасцv 6poi 7 запослени код понуђача - за лица у радном
односу;

3. Фотокопиiа важеflег vговора о ангажовању - за лица ангажована ван радног .
о. носа•

4. За дипломиране инжењере, поред остале документације, доставити и важеflе
Лиценце и потврде Инжењерске коморе о важењу истих

5. За 10 (десет) радника стручно оспособљена за обављање послова
металофарбара, понvђач ie у обавези да, поред остале документациlе, достави
фотокопиlе доказа о захтеваној стручној оспособљености (диплома, сертификат
уверење или други доказ издат од стране овлашflене институције) и фотокопиiе
важеfiих лекарских уверења о способности за рад на висини.

6. За 5 (пет) радника стручно оспособљена за обављање послова бравара на
висини, понуђач је у обавези да, поред остале документације, достави фотокопије
Доказа о захтеван0l стручној оспособљености (диплома, сертификат, уверење
или други доказ издат од стране овлашflене институције) и фотокопи]е важеЋих
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лекарских уверења о способности за рад на висини.

8•

Техничкикапацитет

Услов:

Понvђач располаже довољним техничким капацитетом ако noceдvie или да може
vзети под закvп:

1. најмање је,qан електро компресор, 6-8 баца
2. најмање је,qан "ерлез" vpeFlaj за фарбање.
3. наiмање 500 мг граilевинске скеле.
4. наlмање lедан рециклажни vpeilai за vсисавање абразива.
~ окази:

1. Изiава понУilача о довољном техничком капацитету — попуњен, потписан и оверен
Образац бро18 — Изјава понУТlача о техничком капацитетv.

2. Уколико је опрема v власништвv понvТјача доставити фотокопијv пописне листе на
дан 31.12.2019. године.

З. Уколико је опрема кvпљена после 01.01.2020. године, понуђач ie v обавези да
достави фотокопије рачvна и отпремнице за купљену опрему.

4. Уколико је опрема vзета на лизинг понуFјач је v обавези да достави уговор о
лизингу.

5. Ако се опрема изнајмљvје доставити Потврду да fle ПонуТјач Уговодом о закvпv
опреме моflи да располаже захтеваном опремом v токv извођења предметних
радова и доказ да закцподавац има v власништву опремv коју fle дати v закvп (тi.
оверена и потписана пописна листа закvподавца).

У cnvчajv достављања наведене Потврде, да Ће се Уговором о закупУ користити
опрема, изабрани Понvtlач ie дужан да пре склапања Уговора достави нарvчиоцу
закљvчен Уговор о закупv, v супротном Уговор за извоFlење предметних радова нeFie
бити закључен.

• У делу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУF6ЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
постvпкv ЈдвнЕ нд6двкЕ из члднд 76. ЗАКОНА (на страни 14/79), мењају
се став 1 и то:

Уместо:
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и.додатне услове
из тачака 1 до 7 овог обрасца биhе одбијена као неприхватљива.

Мења се и сада гласи:
Понуда понvпача који нерокаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове
из тачака 1 до 8 овог обрасца биnе одбијена као неприхватљива. 
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• У делу 6. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, врши се
измена тачке 6.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ (страна 18/79), у ставу 1 на
листу обавезних доказа додаје се као Образац број 8- ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ
КАПАЦИТЕТУ, и листа обавезних доказа сада гласи:

Уместо:
• Образац број 1 - ПОНУДА
• Образац број 2- СТРУКТУРА ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ
• Образац број З- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
• Образац број 4- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
• Образац број 5- СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА — СТРУЧНЕ РЕФЕРЕМЦА
• Образац број 6— ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
• Образац број 7— ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
• Образац број 8— ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
• Средство финансијског обезбеfјења
• Обрасци, изјаве и докази одреРјени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају

да понуfјач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси
група понуТјача

• Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• Прилог о безбедности и здрављу на раду
• Докази о испуњености ̀ услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77.

Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
• Овлашfiење за потписника (ако не потписује заступник)

Мења се и сада гласи:

• Образац број 1 - ПОНУДА
• Образац број 2- СТРУКТУРА ПОНУЋЕНЕ ЦЕНЕ
• Образац број З- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
• Образац број 4- ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
• Образац број 5- СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА — СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦА
• Образац број 6— ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
• Образац број 7— ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
• Образац број 8-_ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
• Образац број 9— ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУ,[~
• Средство финансијског обезбеfјења
• Обрасци, изјаве и докази одреFјени тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају

да понуТјач подноси понуду са подизвоFјачем или заједничку понуду подноси
група понуТјача

• Потписан и печатом оверен "Модел уговора" (пожељно је да буде попуњен)
• Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација
• Прилог о безбедности и здрављу на раду
• Докаэи о испуњености услова из чл. 75 и 76. Закона у складу са чланом 77.

Закон и Одељком 4. Конкурсне документације
• ОвлашТiење за потписника (ако не потписује заступник)
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• У делу 7 ОБРАСЦИ и ПРИЛОЗИ (на страни 50/79) додаје се Образац број 8. -
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ.

• У делу 7 ОБРАСL.ЦИ И ПРИЛОЗИ (на страни 51/79) за Образац број 8. -
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ мења се број обрасца и сада гласи Образац
број 9. - тРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ.

Све измене и допуне у Измењеној конкурсној документацији су болдиране и
подвучене.

Понуfјачи приликом подношења понуда морају поступити у складу са наведеним
изменама Конкурсне документације, тј. морају понуду поднети на Измењеној
конкурсној документацији која је објављена на Порталу ЈН данас, 30.04.2020.
године, у супротном понуда fle бити оцењена као неприхватљива.

— — --~
за ЈН/2100/0369/2019

Доставити:
• Архиви ЈН у Огранку
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