ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 124/2012, 14/2015
и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 51/2018
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ.
1. На страни 1/38:
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

09.01.2019. године до 09,00 часова

Јавно отварање:

09.01.2019. године у 10,00 часова

Мења се и гласи:
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

11.01.2019. године до 09,00 часова

Јавно отварање:

11.01.2019. године у 10,00 часова

2. На страни 6/38:
„2) Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће
у поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре
објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу
изведених радова на изградњи водоводне мреже у износу од минимум
3.000.000,00 динара.“
Мења се и гласи:
„2) Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће
у поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре
објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу
изведених радова на изградњи и реконструкцији објеката у износу од минимум
3.000.000,00 динара.“
3. На страни 9/38:
„ Понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре објављивања
позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених
радова на изградњи водоводне мреже у износу од минимум 3.000.000,00
динара“
Мења се и гласи:
„ Понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре објављивања
позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених
радова на изградњи и реконструкцији онбјеката у износу од минимум
3.000.000,00 динара“

4. На страни 28/38:
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на
адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр.1, 22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку радови - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И
ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ број 51/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 09.01.2019. године до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца дана 09.01.2019. године
у 10:00 часова. Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања
понуда, пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за присуствовање
отварању понуда искључиво у оригиналу.
Мења се и гласи:
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на
адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр.1, 22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку радови - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И
ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ број 51/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 11.01.2019. године до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца дана 11.01.2019. године у
10:00 часова. Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку отварања
понуда, пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за присуствовање
отварању понуда искључиво у оригиналу.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 51/2018
Прилог: измењене стране конкурсне документације 1/38, 6/38, 9/38 и 28/38.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
Цара Душана 1 Инђија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 51/2018

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

11.01.2019. године до 09,00 часова

Јавно отварање:

11.01.2019. године у 10,00 часова

децембар 2018. године

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он 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 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);

1.2.

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

1) Право на учешће има понуђач ако располаже минималним финансијским
капацитетом и то да је у претходне 3 (три) обрачунске године (2015, 2016
и 2017) остварио приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара и
да у последњих 6 (шест) месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда није био у блокади.
2) Услов да понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за
учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три)
године пре објављивања позива за подношење понуда остварио
пословни приход по основу изведених радова на
изградњи и
реконструкцији објеката у износу од минимум 3.000.000,00 динара.
3) Услов да понуђач има у власништву, односно да има право располагања
техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке,
и то:
 Камион кипер (минимално 1 ком)
 Доставно возило (минимално 1 ком)
 Грађевинску скелу минимум 1000 м2
 Мешалица за бетон ( минимално 1 ком)
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И
ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ број 51/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач испуњава додатне услове
 Понуђач располаже минималним финансијским капацитетом и то да је у претходне 3
(три) обрачунске године (2015, 2016 и 2017) остварио приход у минималном износу од
3.000.000,00 динара и да у последњих 6 (шест) месеци до дана објављивања позива за
подношење понуда није био у блокади.
 Понуђач располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива
за подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених радова на
изградњи и реконструкцији објеката у износу од минимум 3.000.000,00 динара.
 Понуђач има у власништву, односно да има право располагања техничким капацитетом
за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то:
 Камион кипер (минимално 1 ком)
 Доставно возило (минимално 1 ком)

 Грађевинску скелу минимум 1000 м2
 Мешалица за бетон (минимално 1 ком)
 да има најмање 15 (петнаест) запослених радника (грађевинске струке) или на
други начин радно ангажованих радника.

 лиценцу бр. 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 –
(минимум 1 извршилац).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није
на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на
српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу
понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе.
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
контакт особу и телефон.
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на
адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр.1, 22320 Инђија, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку радови - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
И ПОЛИЦИЈЕ У БЕШКИ број 51/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 11.01.2019. године до 09:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама наручиоца дана 11.01.2019. године
у 10:00 часова. Представници понуђача, да би активно учествовали у поступку
отварања понуда, пре почетка отварања понуда морају имати овлашћење за
присуствовање отварању понуда искључиво у оригиналу.
Понуда мора да садржи:
1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75 и 76 Закона
2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75 Закона (опционо)
3. Образац понуде
4. Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
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