
Република Србија
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Број:238/15
Датум:22.05.2019. године

Шабац-Јеленча

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012),
14/2015 и 68/2015) наручилац врши:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕНОВИРАЊУ КУПАТИЛА У НО Л2.

ЈН. БРОЈ:1.3.1/2019

Назив и ознака из општег речника набавки:
-ОРН-45454000-радови на реконструкцији, 45000000-грађевински радови и 45430000-
постављање зидних и подних облога.

Наручилац Геронтолошки центар Шабац, у конкурсној документацији за јавну набавку радова
на реновирању купатила у НО.Л2 установе, ЈН. Број:1.3.1/2019 године, у року предвиђеном за
достављање понуда врши измену конкурсне документације и то:

- на страни 21. Конкурсне документације под тачком 4. Кадровски капацитет иза речи
“изувршилаца” додају се речи “ од чега: најмање најмање једног водоинсталатера, једног
керамичара, једног електричара и остало помоћни грађевински радници” , - под тачком б) у
делу “докази” речи за носиоце лиценци “бришу се” и - под тачком в) речи за носиоце лиценци
“ бришу се”.

- на страни 25 Конкурсне документације бришу се тачке 11) и 12), а тачка 13) постаје тачка
11).

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Наручилац ће продужити рок за доставу понуда и објавити обавештење о продужењу рока за
доставу понуда за дан 29.05.2019. године.

Комисија за јавне набавке

ПРИЛОГ: измењена конкурсна документација страна 21 и 25.
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Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

Врста Количина

Камион „сандучар“ 1 комада

Доказ:

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

ђ) за камион, код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења
(власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и
полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или
оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у
Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од
стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4. Кадровски капацитет:
Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све
време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 10 извршилаца, од чега: најмање једног водоинсталатера, једног керамичара,
једног електричара и остало помоћни грађевински радници.

- најмање 1 дипломираног инжењера грађевинске струке који поседује важећу лиценцу
Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 -који ће решењем
бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавцли

Доказ:

б) доказ о радном статусу: који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и
М- образац, за период док трају радови.

в) доказ о радном ангажовању: који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија
уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора
о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом
о доприносима за обавезно социјално осигурање), за период док трају радови.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз сваку
лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком
Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о
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2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим
уговорима,

8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) бланко соло меницу за озбиљност понуде,

10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у
пројектну документацију,

11) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у
конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни,
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу
попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са
свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим
подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми
која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након
отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном и кривичном одговорношћу ( нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о


