Јавно Предузеће за газдовање шумама
„СРБИЈАШУМЕ“, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 113
Број: 81/2017-5
Датум: 23.03.2017.

Свим понуђачима који су преузели
конкурсну документацију за
јавну набавку 81/2017

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ШУМСКОГ ПУТА
за Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“ за 2017. годину број 81/2017

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који
су преузели конкурсну документацију за јавну набавку број 81/2017 – Набавка радова на
реконструкцији шумског пута за ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ за 2017. годину број 81/2017, у складу са
Законом о ревизији (Сл.Гл.РС 62/2013), члан 23.став 3. мења се део конкурсне документације, и то у
делу:

5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
У прилогу су доставњене измењене странице 19., 22. и 23. конкурсне документације за јавну набавку
81/2017 Набавка радова на реконструкцији шумског пута за Јавно предузеће „СРБИЈАШУМЕ“ за
2017. годину

Страна 19. Конкурсне документације 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из

члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Је гласила:

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

Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које
понуђач мора да испуни

Доказивање испуњености услова
- технички капацитет –
Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о техничком капацитету (на обрасцу из конкурсне
документације), уз попуњену, оверену и потписану Табелу прегледа техничке опремљености и
квалификационе структуре (на обрасцу из конкурсне документације)

1.

2.

Понуђач испуњава услов за учешће у јавној набавци ако располаже потребном
опремом, возилима и грађевинском механизацијом таксативно наведеном у
прилогу под ознаком Табела 1- Захтев Наручиоца у погледу техничког
капацитета понуђача, за извођење радова - предмета јавне набавке за сваку
партију за коју доставља понуду.

У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова, достави за опрему, возила и
грађевинску механизацију:
1. Копију аналитичке картице основних средстава за опрему, возила и грађевинске механизације и
копију пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године или копију уговора о куповини опреме,
возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о
власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске
механизације,
2. Копије техничког листа произвођача грађевинске механизације и опреме оверене од стране законског
заступника понуђача.
3. Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола, копија регистрационих листова за грађевинску механизацију за које се издаје
регистрациони лист.

Понуђач испуњава услов за учешће у јавној набавци ако располаже довољним
кадровским капацитетом.

- кадровски капацитет –

Кадровски капацитет понуђач испуњава ако у радном односу има:
- грађевинског инжењера, смер нискоградња – 1 извршилац,
као одговорног извођача радова (руководилац градилишта ) код понуђача са
најмање 2 године радног искуства, на пословима одговорног извођача радова
који поседује важећу лиценцу за нискоградњу, предвиђену Законом о
планирању и изградњи.

Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о кадровском капацитету (на обрасцу из конкурсне
документације)

У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова достави копије:
 радних књижица за све извршиоце,
и
1.2. за одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) - копија важеће лиценце за
- стручно оспособљено лице за послове руковаоца грађевинских машина (ВКВ нискоградњу
или КВ квалификација) – број извршилаца једнак броју захтеваних
1.3. за извршиоце који управљају грађевинским машинама доказ је уверење о обучености за рад на
грађевинских машина по партијама;
грађевинској машини,
- стручно оспособљено лице за управљање камионом кипером – број
1.4. за возаче камиона – копија возачке дозволе са одговарајућом категоријом
извршилаца једнак броју захтеваних камиона кипера, по партијама.

Сва лица која су код понуђача у радном односу, односно радно ангажована на
извођењу радова предметне набавке, по партијама, морају бити у радном
односу до момента обављеног техничког пријема радова.

Сада гласи:

2. потврде о обучености за безбедан и здрав рад - образац 6 (Правилник о евиденцијама у области
безбедности и здравља на раду СЛ. Гласник 62/07) за све извршиоце.

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

1.

Услови прописани чланом 76. Закона о јавним набавкама које
понуђач мора да испуни

Понуђач испуњава услов за учешће у јавној набавци ако располаже потребном
опремом, возилима и грађевинском механизацијом таксативно наведеном у
прилогу под ознаком Табела 1- Захтев Наручиоца у погледу техничког
капацитета понуђача, за извођење радова - предмета јавне набавке за сваку
партију за коју доставља понуду.

Понуђач испуњава услов за учешће у јавној набавци ако располаже довољним
кадровским капацитетом.
Кадровски капацитет понуђач испуњава ако у радном односу има:
- грађевинског инжењера, смер нискоградња – 1 извршилац,
као одговорног извођача радова (руководилац градилишта ) код понуђача са
најмање 2 године радног искуства, на пословима одговорног извођача радова
који поседује важећу лиценцу за нискоградњу, предвиђену Законом о
планирању и изградњи.

2.

Доказивање испуњености услова
- технички капацитет –
Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о техничком капацитету (на обрасцу из конкурсне
документације), уз попуњену, оверену и потписану Табелу прегледа техничке опремљености и
квалификационе структуре (на обрасцу из конкурсне документације)
У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова достави:
1. За опрему, возила и грађевинску механизацију која се не региструје оверену пописну листу на дан
31.12.2016., рачун или уговор о куповини/лизингу уколико је машина набављена у 2017. години или
уговор о закупу машине.
2. Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађевинску механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола.
- кадровски капацитет –

Потписана и печатом оверена Изјава понуђача о кадровском капацитету (на обрасцу из конкурсне
документације)

У прилогу изјаве понуђач је дужан да, као доказ о испуњености услова достави копије:
1.1 МА обрасца за све извршиоце,
и
1.2. за одговорног извођача радова (руководиоца градилишта) - копија важеће лиценце за
- стручно оспособљено лице за послове руковаоца грађевинских машина (ВКВ нискоградњу
или КВ квалификација) – број извршилаца једнак броју захтеваних
1.3. за извршиоце који управљају грађевинским машинама доказ је уверење о обучености за рад на
грађевинских машина по партијама;
грађевинској машини,
- стручно оспособљено лице за управљање камионом кипером – број
1.4. за возаче камиона – копија возачке дозволе са одговарајућом категоријом
извршилаца једнак броју захтеваних камиона кипера, по партијама.

Сва лица која су код понуђача у радном односу, односно радно ангажована на
извођењу радова предметне набавке, по партијама, морају бити у радном
односу до момента обављеног техничког пријема радова.

2. потврде о обучености за безбедан и здрав рад - образац 6 (Правилник о евиденцијама у области
безбедности и здравља на раду СЛ. Гласник 62/07) за све извршиоце.

Страна 22. Конкурсне документације

Изјава о техничкој опремљености понуђача

Је гласила:

ЈАВНА НАБАВКА БР 81/2017
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________
СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________
ДАТУМ: _________

Изјава о техничкој опремљености понуђача
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо све тражене услове из
конкурсне докуметнације за јавну набавку 81/2017 у погледу техничког капацитета.
У прилогу ове изјаве достављамо (заокружити редни број):
1. Копију аналитичке картице основних средстава за опрему, возила и грађевинске механизације и копију
пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године или копију уговора о куповини опреме, возила и
грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са документацијом о власништву,
или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и грађевинске механизације,
2. Копије техничког листа произвођача грађевинске механизације и опреме оверене од стране законског
заступника понуђача.
3. Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађ. механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола, копија регистрационих листова за грађевинску механизацију за које се издаје
регистрациони лист.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________
Печат

Сада гласи:

ЈАВНА НАБАВКА БР 81/2017
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________
СЕДИШТЕ: ___________________________________

БРОЈ: ___________
ДАТУМ: _________

Изјава о техничкој опремљености понуђача
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо све тражене услове из
конкурсне докуметнације за јавну набавку 81/2017 у погледу техничког капацитета.
У прилогу ове изјаве достављамо (заокружити редни број):
1. Копију оверене пописне листе са стањем на дан 31.12.2016. године или копију уговора о куповини
опреме, возила и грађевинске механизације, односно копију уговора о закупу или лизингу са
документацијом о власништву, или копију фактуре којом се потврђује куповина опреме, возила и
грађевинске механизације,
2. Копије важећих саобраћајних дозвола за моторна возила и грађ. механизацију за које се издаје
саобраћајна дозвола.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________
Печат

Страна 23. Конкурсне документације

Изјава о кадровским капацитетима понуђача

Је гласила:

ЈАВНА НАБАВКА БР. 81/2017
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________
СЕДИШТЕ: ___________________________________
БРОЈ: ___________
ДАТУМ: _________

Изјава о кадровским капацитетима понуђача
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо довољним
кадровским капацитетима за набавку радова која су предмет ове јавне набавке.

У прилогу ове изјаве достављамо копије (заокружити редни број):
1. радних књижица за све извршиоце,
2. за одговорног извођача радова (руководилац градилишта) - копија важеће лиценце за нискоградњу,
3. за извршиоце који управљају грађевинским машинама доказ је -уверење о обучености за рад на
грађевинској машини,
- за возаче камиона – копија возачке дозволе са одговарајућом категоријом,
4. потврде о обучености за безбедан и здрав рад - образац 6 (Правилник о евиденцијама у области
безбедности и здравља на раду СЛ. Гласник 62/07) за све извршиоце.

Сада гласи:

ЈАВНА НАБАВКА БР. 81/2017
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________
СЕДИШТЕ: ___________________________________
БРОЈ: ___________
ДАТУМ: _________

Изјава о кадровским капацитетима понуђача
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да располажемо довољним
кадровским капацитетима за набавку радова која су предмет ове јавне набавке.

У прилогу ове изјаве достављамо копије (заокружити редни број):
1. МА образаца за све извршиоце,
2. за одговорног извођача радова (руководилац градилишта) - копија важеће лиценце за нискоградњу,
3. за извршиоце који управљају грађевинским машинама доказ је -уверење о обучености за рад на
грађевинској машини,
- за возаче камиона – копија возачке дозволе са одговарајућом категоријом,
4. потврде о обучености за безбедан и здрав рад - образац 6 (Правилник о евиденцијама у области
безбедности и здравља на раду СЛ. Гласник 62/07) за све извршиоце.

