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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку саставља
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА
ПИТАЊА
За јавну набавку 4/2019
I
1. У Конкурсној документацији мења је ознака из општег речника набавки уместо
71242000 – Израда пројеката и нацрта ,
стоји Назив и ознака из општег
речника набавкли 71240000- Архитектонске , инжењерске услуге и услуге
планирања.
II
Врше се измене у табели додатни услови услови за учешће у поступку јавне набавке и то:

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
Р.бр.
Услов
Доказ
-потврда Народне банке Србије о данима
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
да
располаже
неопходним неликвидности (која мора да обухвати период
финансијским
капацитетом,
што претходних шест месеци пре објављивања позива
за достављање понуде);
подразумева да:
-биланс успеха или извод из тог биланса успеха за
- понуђач у периоду од шест месеци пре
три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.
објављивања позива за подношење понуда на
година). Уместо биланса успеха за три обрачунске
Порталу јавних набавки није био у блокади - године понуђач може доставити извештај о
да понуђач у три обрачунске године бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који
(2015,2016 и 2017.година) није пословао издаје Агенција за привредне регистре, који мора
да садржи: статусне податке понуђача, сажети
са губитком.
- понуђач односно носилац понуде у случају биланс стања и биланс успеха за три обрачунске
заједничке понуде, остварио приход у године (2015, 2016. и 2017. година). - биланса
минималном износу од 20.000.000 динара, у успеха, изјава или неки други доказ о укупним
приходима од продаје производа, радова или
претходне три обрачунске године.
услуга, на које се уговор о јавној набавци односи
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ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
да је понуђач у предходних три година (2016,
2017, 2018), извршио најмање један посао у
вредности од 5.000.000 динара, везано за
израду просторно планске документације (
Регионални просторни план или Просторни
план посебне намене или Просторни план
јединице локалне самоуправе)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у моменту подношења понуде
поседује у власништву или у закупу следећу
опрему:
- 1 плотера (42in/106cm у колору);
- 1 лиценце одговарајућег софтвера за рад у
ГИС
окружењу,
са
следећим
могућностима: рад са геопросторним
базама података, просторне и 3D анализе;
коришћење
и
размена
различитих
векторских и растерских
дигиталних
формата); и да има могућност тополошких
просторних анализа векторских података,
како би се испунили стандарди у обради и
коришћењу просторних података;
- 1 лиценце одговарајућег софтверског
пакета за рад у CAD и BIM окружењу, са
могућностима израде модела објеката и
инфраструктурних
система,
са
динамичком
повезаношћу
са
информацијама, као и са могућношћу
извоза/увоза фајлова из комплементарних
софтвера (CAD– BIM);
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у моменту подношења понуде
располаже
довољним
кадровским
капацитетом,
односно
да
располаже
довољним бројем стручних лица за област
која је предмет јавне набавке која морају да
поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије (у даљем тексту: ИКС), и то да има
стално запослене или на други начин радно
ангажована стручна лица, и то:
- минимално једног одговорних планера са
лиценцом ИКС бр. 100;
- минимално два одговорна урбаниста са
лиценцом ИКС бр. 200;
- минимално два одговорна урбаниста са
лиценцом ИКС бр. 201;
- минимално један одговорна пројектанта
геодетских пројеката са личном лиценцом
ИКС 372
- једног руководиоца израде Просторног
плана са вишегодишњим искуством у
планирању из састава запослених на
неодређено време, или сталних спољних
сарадника, са лиценцом одговорног планера
ИКС бр. 100,

Фотокопије Уговора о пруженим услугамаи ,
фотокопије рачуна.

- За плотере Копија књиговодствених картица или
уговор о закупу.
-за рад у ГИС и CAD окружењу копије
сертификата/лиценци за поседовање одговарајућих
софтверских пакета;

- За лица у радном односу стално запослена
код понуђача која ће учествовати у вршењу
услуга фотокопију радне књижице или
одговарајућег М обрасца из којег се види да
је запослени пријављен на осигурање (за
сваког
запосленог
појединачно)
и
фотокопију важеће лиценце издате од ИКС и
потврду о њеној важности;
- за радно ангажована лица, која нису у
радном односу код понуђача, која ће
учествовати у вршењу услуга фотокопију
уговора о делу, уговора о обављању
привремених и повремених послова или
другог уговора о радном ангажовању на
вршењу услуга и фотокопију важеће
лиценце издате од ИКС и потврду о њеној
важности;
- за руководиоца израде просторног плана:
 фотокопију
радне
књижице
или
одговарајућег М обрасца из којег се види
да је запослени пријављен на осигурање и
фотокопију важеће лиценце издате од
ИКС и потврду о њеној важности; или
уговор о делу за сталног спољног
сарадника;
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Одлука или Решење о именовању лица за
руковођење пројектом за израду Измена и
допуна Просторног плана града Лозница

Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-На Портал управе за јавне набавке
-На сајт града Лознице
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