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Град Лозница
Градска управа
Комисија за јавну набавку
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Лозница

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
За јавну набавку 5/2019

1. У табели додатни услови за учешће у поступку јавне набавке , брише се услов у делу
техничког капацитета ( Каменолом на подручју Града Лозница).

__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________
Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

ДОДАТНИ УСЛОВИ
У поступку јавне набавке број 5/2019 понуђач мора да докаже да испуњава додатне
услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
- Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у
претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио пословни
приход у минималном износу од 1.200.000.000,00 динара

1.

-

да у периоду од 3 године пре дана објављивања јавног позива није имао
блокаду текућег рачуна дуже од 5 (пет) дана непрекидно.

-

да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2015, 2016. и 2017).
Изјава понуђача да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно предходни стечајни поступак, према обрасцу у прилогу.

Доказ

- Потврда о броју дана ликвидности издатa од Народне банке Србије да у периоду
од 3 године пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду текућег рачуна
дуже од 5 (пет) дана непрекидно.

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у
претходне три обрачунске године (2016,2017,2018) извео:

2.

-радове на одржавању јавних путева и улица ( редовно одржавање ,
рехабилитација, ургентно одржавање)у износу од минимум 300.000.000,00
динара без ПДВ.
Сваком самосталном понуђачу и члану групе понуђача, који је у горе наведеном
периоду изводио радове на одржавању јавних путева и улица ( редовно
одржавање, рехабилитација, ургентно одржавање) као учесник у заједничкој
понуди, признаће се пуна вредност тако изведених радова.

Доказ

Доказ:
- списак најважнијих изведених радова у претходне 3 обрачунске године (2016,
2017 и 2018) радове на одржавању јавних путева и улица ( редовно одржавање ,
рехабилитација, ургентно одржавање) , са називима наручилаца.
Понуђач је дужан да у списак изведених радова не уноси податке који се не
односе на захтев из претходног става.
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и
материјалном одговорношћу.
- Потврде о изведеним радовима издате од стране наведених наручилаца;
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Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац.
Потврде морају садржати следеће елементе:
- назив и адресу Наручиоца;
- назив и седиште Понуђача;
- врста радова/услуга;
- број, датум уговора и вредност изведених радова;
- изјава да су радови/услуге за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у
уговореном року;
- контакт особа наручиоца и телефон;
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или
ангажоване по основу уговора ван радног односа раднике и одговорне
извођаче радова са личним лиценцама и то:

3.

55 радника, од којих:
22 (двадесетдва) радника за грађевинске радове;
14 (четрнаест) радника – руковаоца грађевинским машинама;
10 (десет) возача теретних возила;
9 (девет) радника – кључно техничко особље и остало особље;
- 2 (два) дипломирана инжењера грађевинске струке, који поседују лиценцу
за стручну оспособљеност број 415 или 412 и најмање три године радног
искуства на пословима који су предмет јавне набавке;
-

2 (два) грађевинска техничара;

-

1 лице са положеним стручним испитом за обављање послова за безбедност
и здравље на раду и послова одговорног лица у складу са чл. 54 Закона о
безбедности и здрављу на раду(Сл.гл. РС бр.101/2005).

-

4 остало помоћно особље

За одговорне извођаче радова - Кључно техничко особље

Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца,
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија
уговора ван радног односа)
Доказ

Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке
потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности
послодавца);
3. Уговор о допунском раду.
За раднике
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- Списак запослених радника, по степену и врсти стручне спреме, потписан и
оверен од стране одговорног лица понуђача, под кривичном и материјалном
одговорношћу,
Извод из појединачне пореске пријаве за порез и допринос по одбитку – односно
прва страна ППП-ПД где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач
доказује да располаже са наведеним бројем радника. Извод из појединачне пореске
пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно ППП-ПД пријава за месец
који предходи месецу објаве позива за подношење понуда или каснији, оверену
печатом и потписом понуђача.
Приложити уверење о положеном стручном испиту са одлуком о именовању за
лице које обавља послове за безбедност и здравље на раду;

Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже
следећом техничком опремом:

4.

Доказ

НАЗИВ
1

ј.м.
2

кол.
3

Аутоцистерна за воду са припадајућим уређајима за
поливање
Финишер за асфалт средњег капацитета
Грејдер
Тракторска носећа косачица за кошење и крчење корова и
шибља са руком до 5м са припадајућим трактором
Булдозер
Багер гусеничар
Ваљак мин. тежине 3,5 t за асфалт
Ваљак са гуменим точковима 16 t
Ваљак мин. тежине 7 t пегла -пегла
Компресор
Ровокопач точкаш
Утоваривач
Чеони раоник за чишћење снега
Ротациони посипач соли и агрегата монтиран на возилу,
(такозвани Циклон)
Вучени посипач соли, закачен за возило
(тзв. ЕПОХА) - (Епоху може да замени Циклон)
Прикључно возило са припадајућим вучним возилом за
превоз грађевинских машина („вучни воз“ са тегљачем)
Полутеретни камион, носивости до 2 t
Теретно возило, кипер, мин, носивости 10 t
Теретно возило, кипер, мин, носивости 15 t
Аутомиксер минималне запремине 5м3
Постројење за производњу агрегата
Постројење за производњу бетона
Постројење за производњу асфалтне масе - удаљености до 70
км од Града Лозница
Пумпа за бетон
Ауто дизалица носивости 30 t

ком

1

ком
ком
ком

2
2
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
3
3
2
2
2
4
2
5
2

ком

3

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
8
4
3
1
1
1

ком
ком

1
1

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или
аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране
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овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача;
2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године;
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу
закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу
уколико је средство набављено од стране закуподавца након
1.1.2019. године;
4) уговор о лизингу
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку
опрему.
Понуђач је дужан да обезбеди да тражени технички капацитет
непрестано буде на располагању, тј. да буде спреман да благовремено
одговори на сваки захтев Наручиоца у вези са овом набавком
5.
Доказ

Да достави средства финансијског обезбеђења у складу са захтевима у
Конкурсној документацији
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке
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Списак техничке опреме неопходне за извршење предметне јавне набавке
Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица
на територији града Лозница ЈН број 5/2019
_____________________________________________________
Назив понуђача

НАЗИВ
1

ј.м.
2

кол.
3

Аутоцистерна за воду са припадајућим уређајима за
поливање
Финишер за асфалт средњег капацитета
Грејдер
Тракторска носећа косачица за кошење и крчење корова
и шибља са руком до 5м са припадајућим трактором
Булдозер
Багер гусеничар
Ваљак мин. тежине 3,5 t за асфалт

ком

1

ком
ком
ком

2
2
1

ком
ком
ком

1
3
3

Ваљак са гуменим точковима 16 t

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
2
4
2
5
2
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3

ком

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
8
4
3
1
1
1

ком
ком

1
1

Ваљак мин. тежине 7 t пегла -пегла
Компресор
Ровокопач точкаш
Утоваривач
Чеони раоник за чишћење снега
Ротациони посипач соли и агрегата монтиран на возилу,
( такозвани Циклон)
Вучени посипач соли, закачен за возило
(тзв. ЕПОХА) - (Епоху може да замени Циклон)
Прикључно возило са припадајућим вучним возилом за
превоз грађевинских машина („вучни воз“ са тегљачем)
Полутеретни камион, носивости до 2 t
Теретно возило, кипер, мин, носивости 10 t
Теретно возило, кипер, мин, носивости 15 t
Аутомиксер минималне запремине 5м3
Постројење за производњу агрегата
Постројење за производњу бетона
Постројење за производњу асфалтне масе – Удаљености
до 70 км. Од Града Лозница
Пумпа за бетон
Ауто дизалица носивости 30 t
Докази о власништву или закупу;

Власн.
4

Закуп
5
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Службеник за јавне набавке – члан комисије
Слађана Томићевић
Достављено:
-На Портал управе за јавне набавке
-На сајт града Лознице
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