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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку
услуге техничког прегледа изведених радова по пројекту Изградња Жежељевог
моста преко реке Дунав у Новом Саду, у отвореном поступку, набавка бр. 2
Измена и допуна 1: На страни 82-84/126 конкурсне документације, у Одељку 11.
„ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ
УСЛОВА“, стоји:
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног
капацитета:
Да у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда
(2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.) извршио или врши технички преглед на најмање
1. (једној) мостовској конструкцији укупне дужине L ≥ 200m са припадајућом
инфраструктуром (водовод, канализација, јавна расвета);
- да у складу са Законом о планирању и изградњи, поседује решење
Министарства о испуњеност услова за израду техничке документације и/или
извођење радова, и то следеће лиценце:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

П141Г2 или И141Г2
П142Г1 или И142Г1
П141Е1 или И141Е1
П141Е4
П131Г2 или И131Г2
П131С1
П132Г1 или И132Г1
П141С1
- Изјава о неопходном пословном капацитету;

Доказ:

Уз Изјаву доставити доказ за сваки наведени објекат у референц
листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са
уписаним подацима за сваки појединачни уговор који је
реализован или чија је реализација у току од стране понуђача или
сваког члана групе понуђача. Унети подаци треба да буду праћени
одговарајућим доказима:
- фотокопије уговора на основу којих се може утврдити
предмет уговора у смислу испуњености траженог услова,
односно решења надлежног министарства о именовању

комисије за вршење техничког прегледа;
- доказе о извршеним плаћањима за пружене услуге
техничког прегледа референтног објекта (копија рачуна)
- дужина референтног објекта – било који доказ којим се
несумњиво доказује дужина референтног објекта и
припадајућа инфраструктура: грађевинска дозвола или
употребна дозвола или потврда претходног наручиоца о
учествовању понуђача у техничком прегледу, која мора да
садржи:
o назив и опис референтног објекта
o дужину мостовске конструкције/надвожњака/вијадукта
o припадајућу инфраструктуру
o назив наручиоца
o година вршења техничког прегледа
o Име, презиме и бр.телефона контакт особе
претходног наручиоца
Сви наведени докази, морају бити достављени кумулативно.
- Решење П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1; П141Е1 или
И141Е1; П141Е4, П131Г2 или И131Г2; П131С1; П132Г1 или
И132Г1; П141С1,у виду неоверених копија.
3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровскoг капацитета,
понуђач има стално запослена или ангажовано другим уговорима у складу са
Законом о раду, високообразована стручна лица разних стручних профила,
која ће бити именована за одговорна лица за вршење услуге у предметној
јавној набавци, и која поседују адекватне важеће лиценце:
1. 315; 312 или 415; 412
2. 310 или 410
3. 313 или 413 или 314 или 414
4. 350 или 450
5. 352
6. 353 или 453
7. 370 или 470
да има минимално по једно радно ангажовано лице:
- инжењер против пожарне заштите са лиценцом за израду главног
пројекта заштите од пожара, коју издаје МУП (у складу са чл. 155.
Закона о планирању и изградњи);
- лице које је стручно у области утицаја на животну средину
(у складу са чл. 156. Закона о планирању и изградњи).

Доказ:

- Изјава о неопходном кадровском капацитету;
Копије личних лиценци одговорних вршиоца услуге
техничког прегледа, који ће решењем бити именовани за
вршење услуге у предметној јавној набавци.
Копије Потврде ИКС-а да су одговорним вршиоцима
услуге техничког прегледа - чије су личне лиценце
приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;
Копија Лиценце за израду главног пројекта заштите од
пожара, коју издаје МУП, у складу са чл. 155. Закона о
планирању;
Доказ о стручности у области утицаја на животну
средину, у виду изјаве о стручности и образовању лица у
складу са чл. 156. Закона о планирању и изградњи,
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оверена печатом и потписана од стране одговорног лица
понуђача;
- Копије важећих М образаца – за ангажоване уговором о
раду;
копије уговора о радном ангажовању, за ангажоване
уговорима о обављању привремених и повремених
послова, уговорима о делу или уговорима о допунском
раду.
Нису прихватљиви уговори и/или други облици
ангажовања који садрже одложни услов или рок (који
уговор ће ступити на снагу, тек уколико и када дође до
закључења уговора из предметне јавне набавке).
Неопходно је да понуђач достави листу учесника – радног тима који ће
учествовати у вршењу услуге техничког прегледа, са потврдама о поседовању
лиценци.
Брише се, тако да сада гласи:
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног
капацитета:
Да у периоду од 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуда
(2013, 2014, 2015, 2016. и 2017.) извршио или врши технички преглед на најмање
1. (једној) мостовској конструкцији укупне дужине L ≥ 200m са припадајућом
инфраструктуром (водовод, канализација, јавна расвета);
- да у складу са Законом о планирању и изградњи, поседује решење
Министарства о испуњеност услова за израду техничке документације и/или
извођење радова, и то следеће лиценце:
1. П141Г2 или И141Г2
2. П142Г1 или И142Г1
3. П141Е1 или И141Е1
4. П141Е4 или И141Е3
5. П131Г2 или И131Г2
6. П131С1 или П141С1
7. П132Г1 или И132Г1
- Изјава о неопходном пословном капацитету;

Доказ:

Уз Изјаву доставити доказ за сваки наведени објекат у референц
листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу, са
уписаним подацима за сваки појединачни уговор који је
реализован или чија је реализација у току од стране понуђача или
сваког члана групе понуђача. Унети подаци треба да буду праћени
одговарајућим доказима:
- фотокопије уговора на основу којих се може утврдити
предмет уговора у смислу испуњености траженог услова,
односно решења надлежног министарства о именовању
комисије за вршење техничког прегледа;
- доказе о извршеним плаћањима за пружене услуге
техничког прегледа референтног објекта (копија рачуна)
- дужина референтног објекта – било који доказ којим се
несумњиво доказује дужина референтног објекта и
припадајућа инфраструктура: грађевинска дозвола или
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употребна дозвола или потврда претходног наручиоца о
учествовању понуђача у техничком прегледу, која мора да
садржи:
o назив и опис референтног објекта
o дужину мостовске конструкције/надвожњака/вијадукта
o припадајућу инфраструктуру
o назив наручиоца
o година вршења техничког прегледа
o Име, презиме и бр.телефона контакт особе
претходног наручиоца
Сви наведени докази, морају бити достављени кумулативно.
- Решење П141Г2 или И141Г2; П142Г1 или И142Г1; П141Е1 или
И141Е1; П141Е4 или И141Е3; П131Г2 или И131Г2; П131С1 или
П141С1; П132Г1 или И132Г1 ,у виду неоверених копија.
3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровскoг капацитета,
понуђач има стално запослена или ангажовано другим уговорима у складу са
Законом о раду, високообразована стручна лица разних стручних профила,
која ће бити именована за одговорна лица за вршење услуге у предметној
јавној набавци, и која поседују адекватне важеће лиценце:
1. 315; 312 или 415; 412
2. 310 или 410
3. 313 или 413 или 314 или 414
4. 351 или 451
5. 352
6. 353 или 453
7. 370 или 470
да има минимално по једно радно ангажовано лице:
- инжењер против пожарне заштите са лиценцом за израду главног
пројекта заштите од пожара, коју издаје МУП (у складу са чл. 155.
Закона о планирању и изградњи);
- лице које је стручно у области утицаја на животну средину
(у складу са чл. 156. Закона о планирању и изградњи).

Доказ:

- Изјава о неопходном кадровском капацитету;
Копије личних лиценци одговорних вршиоца услуге
техничког прегледа, који ће решењем бити именовани за
вршење услуге у предметној јавној набавци.
Копије Потврде ИКС-а да су одговорним вршиоцима
услуге техничког прегледа - чије су личне лиценце
приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;
Копија Лиценце за израду главног пројекта заштите од
пожара, коју издаје МУП, у складу са чл. 155. Закона о
планирању;
Доказ о стручности у области утицаја на животну
средину, у виду изјаве о стручности и образовању лица у
складу са чл. 156. Закона о планирању и изградњи,
оверена печатом и потписана од стране одговорног лица
понуђача;
- Копије важећих М образаца – за ангажоване уговором о
раду;
копије уговора о радном ангажовању, за ангажоване
уговорима о обављању привремених и повремених
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послова, уговорима о делу или уговорима о допунском
раду.
Нису прихватљиви уговори и/или други облици
ангажовања који садрже одложни услов или рок (који
уговор ће ступити на снагу, тек уколико и када дође до
закључења уговора из предметне јавне набавке).
Неопходно је да понуђач достави листу учесника – радног тима који ће
учествовати у вршењу услуге техничког прегледа, са потврдама о поседовању
лиценци.

Комисија за јавну набавку
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