Деловодни број: 590/2 од 07.07.2020.

ИЗМЕНА бр. 1
Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – репарација етажних купатила и
мокрих чворова, интерна ознака јавне набавке ЈНМВ-Р-1/2020
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – репарација етажних купатила и
мокрих чворова наручиоца Дом ученика средњих школа Књажевац деловодни број 585 од
14.07.2020. год., ознака јавне набавке ЈНМВ-Р-1/2020 МЕЊА СЕ на следећи начин:
На страни 7-9 конкурсне документације у делу 4. табела ДОДАТНИ УСЛОВИ и Начин на који се
доказује испуњеност услова. тако да сада гласи:
Додатни услови
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
да располаже потребним бројем квалификованог особља или да у
радном односу на неодређено и/или одређено односно по
основу ангажовања уговором време има:
- одговорног извођача радова, и то:
Понуђач мора да има радно ангажованог 1 дипломираног
инжењера архитектуре са лиценцом 400 - одговорни
извођач радова, који поседује лиценцу 381 - одговорни
инжењер за енергетску ефикасност зграда (специјалиста
енергетске
ефикасности
у
зградарству)
извршилаца: 1
- да у радном односу на неодређено и/или одређено време, у
моменту давања понуде, има:
- 10 извршилаца одговарајуће квалификационе структуре, и
то:
 КВ или ВКВ (III или IV степен стручности) грађевинске струке
извршилаца: 5
 КВ или ВКВ електричара (III или IV степен стручности)
извршилаца: 1
 физички/помоћни радник (без одређене квалификације)
извршилаца: 4

Начин на који се доказује исуњеност услова
Изјава понуђача о располагању потребним
кадровским капацитетом током периода
извођења радова са наведеним именима и
презименима и квалификацијама (Изјава са
списком поименице и квалификацијама,
оверена печатом и потписом овлашћеног лица
понуђача.)
и
Копија обрасца М-3а, М или другог
одговарајућег обрасца из кога се види да је
запослени пријављен на пензијско осигурање
(за сваког запосленог који је наведен у ИЗЈАВИ појединачно)
Копија доказа о обучености радника:
- за одговорне извођаче радова
- Копија МА обрасца и уговор о раду из кога се
види да је тражени инжењерпријавлјен на
пензијско осигурање или уговор о ППП/уговор о
делу, уколико се наведено лице не налази у
радном односу код понуђача
- Копија важећих лиценци Инжењерске коморе
Србије
- Потврда Инжењерске коморе Србије не
старије од 12 месеци, да је тражени инжењер носилац личне лиценце и члан ИКС-а и да му
одлуком Суда части издата лиценца није
одузета - доказује се дипломом специјалисте
инжењера
енергетске
ефикасности
у
зградарству
- за КВ и ВКВ раднике - Диплома о стеченом
образовању

- за физичке/помоћне раднике није
потребан доказ о стеченом образовању
Страна 1 од 4

Додатни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова
Опционо за одговорне извођаче радова:
Уговор (споразум) о сарадњи између понуђача и
лица са лиценцом закључен пре подношење
понуде. (Лице са лиценцом не мора бити у
радном односу код понуђача. У уговору о
сарадњи између понуђача и лица са лиценцом
мора бити назначено извршење радова из ове
јавне набавке. Уговор мора бити склопљен пре
отварања понуда за ову јавну набавку.
НАПОМЕНА: Односи финансијске природе
између понуђача и лица са лиценцом нису
предмет интересовања Наручиоца.)
ДОКАЗE ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ
(оргинал, оверене или неоверене копије – по
избору)

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
- да је у претходне 2 годинe извео грађевинске радове, укупне
вредности од 9.500.000,00 дин без ПДВ-а, уз обавезан услов да
један од изведених послова/уговора има вредност већу од
4.500.000,00 динара без ПДВ-а.
 овај услов испуњава понуђач индивидуално или понуђач
који наступа са подизвођачем (подизвођач не допуњава
понуђача) или учесници у заједничкој понуди колективно.
-

Да поседује сертификате о испуњености стандарда и то:
1. ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом
2. ISO 14001 – Систем менаџмента управљања
заштитом животне средине
3. ОHSAS 18001 – Систем менаџмента управљања
заштитом здравља и безбедношћу на раду

-

-

Списак грађевинских радова, са
подацима о инвеститору, датуму
завршетка радова, врсти радова и
вредности изведених радова уз
потврду (образац бр. 8) издату и
потписану
од
стране
сваког
инвеститора са списка. Потврда мора
садржати следеће елементе:
број уговора,
период извршења радова,
врста радова,
вредност изведених радова,
податак да је понуђач квалитетно и у
року извршио предметне радове.

Сертификат(и) за тражене стандарде
који морају бити важећи у моменту давања
понуде.
ДОКАЗE ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ
(оргинал, оверене или неоверене копије – по
избору)
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
Да у периоду од једне године који претходи датуму
објављивања позива за подношење понуда нема регистроване
неизмирене обавезе.

Изјава понуђача (Образац 1) или Потврда о
броју дана блокаде којом се доказује да
понуђач нема регистроване дане блокаде за
тражени период коју издаје Народна Банка
Србије, односно јавно доступни податак на сајту
НБС
на
страници
https://nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html. или
https://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html
(НИЈЕ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ)

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
1. Два теретна возила носивости до 1000 кг – камион
2. Да понуђач поседује следеће машине и опрему:
2.1. Машина за краћење ПВЦ/АЛУ профила
2.2. Машина за спајање/варење ПВЦ профила
2.3. Преса за спајање АЛУ профила

1.
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Копија пописне листе на дан
31.12.2019.
године
(обележити
предметно средство) или уговор којим
се доказује власништво од стране
понуђаћа односно да је понуђач
имаоц права коришћења возила (у
случају лизинга и сл.) или уговор о
уступању на коришћење предметних
возила понуђачу.
копија очитане саобраћајне дозволе за
свако од возила

Додатни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова
2.Копија пописне листе на дан 31.12.2019.
године (обележити предметно
средство)
ДОКАЗE ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ
(оргинал, оверене или неоверене копије – по
избору)

На страни 19. - у делу 6. Образац 1 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и ЧЛ. 76.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, табела додатни услови се мења тако да сада
гласи:
Додатни услови
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
да располаже потребним бројем квалификованог особља или да у радном односу на неодређено и/или одређено односно по
основу ангажовања уговором време има:
- одговорног извођача радова, и то:
Понуђач мора да има радно ангажованог 1 дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 - одговорни извођач
радова, који поседује лиценцу 381 - одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда (специјалиста енергетске
ефикасности у зградарству)
извршилаца: 1
- да у радном односу на неодређено и/или одређено време, у моменту давања понуде, има:
- 10 извршилаца одговарајуће квалификационе структуре, и то:
 КВ или ВКВ (III или IV степен стручности) грађевинске струке
извршилаца: 5
 КВ или ВКВ електричара (III или IV степен стручности)
извршилаца: 1
 физички/помоћни радник (без одређене квалификације)
извршилаца: 4
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
- да је у претходне 2 годинe извео грађевинске радове, укупне вредности од 9.500.000,00 дин без ПДВ-а, уз обавезан услов да један
од изведених послова/уговора има вредност већу од 4.500.000,00 динара без ПДВ-а.
 овај услов испуњава понуђач индивидуално или понуђач који наступа са подизвођачем (подизвођач не допуњава
понуђача) или учесници у заједничкој понуди колективно.
- Да поседује сертификате о испуњености стандарда и то:
1.
ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом
2.
ISO 14001 – Систем менаџмента управљања заштитом животне средине
3.
ОHSAS 18001 – Систем менаџмента управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
Да у периоду од једне године који претходи датуму објављивања позива за подношење понуда нема регистроване неизмирене
обавезе.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
1.
Два теретна возила носивости до 1000 кг – камион
2.
Dа понуђач поседује следеће машине и опрему:
2.1. Машина за краћење ПВЦ/АЛУ профила
2.2. Машина за спајање/варење ПВЦ профила
2.3. Преса за спајање АЛУ профила

У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена, осим у деловима који се
односе на рок за достављање понуда и дан отварања понуда.
Рок за достављање понуда продужева се за 4 календарских дана и нови рок за подношење
понуда је сада 27.07.2019. године до 10,00 сати. Отварање понуда ће се обавити 27.07.2020. године у
12,00 сати.
Образложење
Након објављивања конкурсне документације наручиоцу је од стране заинтересованог лица
постављено питање везано за ближе услове односно сугестија да би требало прецизније одредити
доказ којим се доказује испуњеност услова за учешће у поступку и то везано за инжењера –
одговорног извођача радова. Разматрајући захтев одлучено је да је потребно прецизније одредити
врсту доказа којим се доказује стручност наведеног инжењера – одговорног извођача радова, те је
оваква измена у конкурсној документацији и извршена како је то у табели додатни услови у делу
кадровски капацитет и наведено.
Страна 3 од 4

Од стране истог лица изражено је и то да је захтев из конкурсне документације у погледу
стручне спреме за КВ и ВКВ раднике превисоко постављен. Током припреме конкурсне
документације наручилац није узео у обзир свеопшти тренд одласка ван наше замље квалификоване
радне снаге грађевинске струке те постоји основ за постављање блажих захтева у овом делу. Део
конкурсне документације који се односи на кадровски капацитет (услови и начин доказивања) мења
се на начин како је то горе наведено у табели – додатни услови.
Као услов за учешће у поступку ове јавне набавке додаје се, у делу додатни услови – технички
капацитет, услов да понуђач поседује следеће машине и опрему:
1.1. Машина за краћење ПВЦ/АЛУ профила
1.2. Машина за спајање/варење ПВЦ профила
1.3. Преса за спајање АЛУ профила
Обзиром да је потребно уградити велики број комада столарије од ПВЦ и АЛУ профила и
аналогно кратком року за извођење радова и то да је радове потребно завршити до почетка школске
године понуђач или члан групе понуђача који поседује сопствену производњу ПВЦ и АЛУ столарије је
гарант квалитетног извођења радова у предвиђеним роковима и са потенцијално најнижом ценом.
Овај документ објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страни Дома www.ovo-smomi.com

Дом ученика средњих школа Књажевац
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