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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) Комисија за јавну набавку, бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у
насељу Нови Кнежевац, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела
водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, на страни 14/60. у оквиру поглавља IV –
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испињеност тих услова, мења се:
г) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то најмање:
 камион кипер носивости преко 10t (2 ком),
 багер точкаш (1 ком),
 хидраулични чекић (1 ком),
 утоваривач (1 ком),
 ларсен талпе минимум 500м2 (1 ком),
 набијач за побијање талпи (1 ком),
 опрема за снижавање вода иглофилтерима (1 ком),
 вибронабијач (1ком),
 виброплоча (1 ком),
 машина за сучеоно варење PE HD цеви (1 ком),
 машина за електрофузионо варење (1 ком),
 машина за сечење асфалта и бетона (1 ком),
 агрегат за струју (1 ком).

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
г) да располаже неопходним техничким капацитетом, и то најмање:
 камион кипер носивости преко 10t (2 ком),
 багер точкаш (1 ком),
 хидраулични чекић (1 ком),
 утоваривач (1 ком),
 подграда минимум 500м2 (1 ком),
 опрема за снижавање вода иглофилтерима (1 ком),
 вибронабијач (1ком),
 виброплоча (1 ком),
 машина за сучеоно варење PE HD цеви (1 ком),
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машина за електрофузионо варење (1 ком),
машина за сечење асфалта и бетона (1 ком),
агрегат за струју (1 ком).

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела
водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, на страни 17/60. у оквиру поглавља IV –
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испињеност тих услова, мења се:
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем
списка кадрова који ће бити задужен за извршење радова (Образац за кадровски
капацитет). Уз списак се обавезно достављају копије М образаца и уговора о раду за
запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано уколико је лице
ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим
пословима и сл. За возача „Ц“ категорије потребно је доставити копију важеће
возачке дозволе. Такође, понуђач мора у понуди да достави и копију личне лицене (за
лице са захтеваном лиценцом) потписану и оверену печатом одговорног извођача
радова и уз лиценцу приложити копију потврде Инжењерске коморе Србије о важењу
исте.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом – доказује се достављањем
списка кадрова који ће бити задужен за извршење радова (Образац за кадровски
капацитет). Уз списак се, за сва наведена лица, обавезно достављају копије М
образаца и уговора о раду за запослена лица, односно копије уговора по којем је лице
ангажовано уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, уговора о
привременим и повременим пословима и сл., а на основу којих је могуће утврдити
занимање стечено школовањем и послови на којим је ангажовано лице код понуђача.
За руковаоце грађевинским машинама, уколико занимање стечено школовањем није –
руковаоц грађевинским машинама, потребно је доставити уверење о стручној
оспособљености за управљање грађевинском машином. За возача „Ц“ категорије
потребно је доставити копију важеће возачке дозволе. Такође, понуђач мора у понуди
да достави и копију личне лицене (за лице са захтеваном лиценцом) потписану и
оверену печатом одговорног извођача радова и уз лиценцу приложити копију потврде
Инжењерске коморе Србије о важењу исте.

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела
водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, на страни 18/60. у оквиру поглавља V –
Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се:
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.
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.
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Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
04.05.2018. године, до 10:30 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 04.05.2018. године у
11:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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.

ИСТИ САДА ГЛАСИ:
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.
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.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку радова бр.
ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац – НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
09.05.2018. године, до 10:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 09.05.2018. године у
11:00 часова у просторијама наручиоца.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 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.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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