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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације за јавну набавку
радова-рушење објеката у станици Београд, у отвореном поступку, број набавке
23/2019
Измена и допуна 1: На страни 19-20/69 конкурсне документације, у одељку
„Додатни услови“, стоји:
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да испуњава неопходан технички капацитет, односно, да има у
државини и/или власништву најмање:
-багер гусеничар тежине најмање 45 тона ...... 2 комада
-багер гусеничар тежине најмање 35 тона ...... 4 комада
-багер гусеничар са радном стрелом високог дохвата (преко 20 m).... 2
комада
-дробилица за уситњавање материјала ... 1 комад
-хидрауличне маказе минимум 3,5 тоне за багер гусеничар.... 3 комада,
од чега минимум 1 преко 3,5 тоне
-хидраулични чекић минимум 3,5 тоне за багер гусеничар....3 комада
-комбинирка ..... 3 комада
-грејдер .... 1 комад
-утоваривач...... 3 комада
-булдозер .... 3 комада
-ваљак тежине преко 10 тона ... 3 комада
-камион кипер носивости преко 10t ...... 20 комада
-аутодизалица носивости најмање 100 тона....1 комад
-аутодизалица носивости најмање 50 тона...2 комада
-аутоцистерна за воду ..... 2 комада
-аутоцистерна за снабдевање горивом…….1 комад.

Доказ:

Понуђач је дужан да достави доказ да испуњава неопходан
технички капацитет , и то:
„Изјава о довољном техничком капацитету“ (Образац 11), уз
који се прилажу:
Власништво: -Извод из пописне листе са стањем на 31.12.2018.
године. Извод из пописне листе мора да садржи: прву страну,
последњу страну и стране на којима су назначена захтевана

4.

техничка средства. Понуђач је дужан да сваку страну овери
печатом, стави потпис одговорног лица и да видно,
флуоросцентним фломастером означи захтевана техничка
средства. Технички капацитет понуђач може доказати
достављањем рачуна или уговора о набавци опреме у 2019.
години;
-копије важећих саобраћајних дозвола са читачем (за камион и
багер);
-важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности за
регистрована возила.
Државина:
-уговор о закупу или уговор о финансијском лизингу.
(Наручилац прихвата и друге правне основе конституисања
права коришћења).
Напомена: једна од уговорних страна мора бити понуђач или
овлашћено лице понуђача или члан групе (заједничка понуда)
или овлашћено лице члана групе.
-Копије важећих саобраћајних дозвола са читачем (за камион и
багер).
-Важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности за
регистрована возила.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да испуњава неопходан кадровски капацитет, односно, да има:
-минимум 300 запослених од чега миминум 100 стално запослених, од
чега:
дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 – минимум 2
запослена,
-дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 –
минимум 1 запослени,
-дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 415 – минимум 4
запослена
-инжењер грађевине са лиценцом 800 - минимум 2 запослена
-руковаоци грађ. машина са дипломама – минимум 30 запослених
-возачи – минимум 30 запослених
-лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом
за обављење послова безбедности и здравља на раду и уверење о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора за
извођење радова – минимум 1 запослени
-бравари – минимум 10 запослених
-тесари и армирачи – минимум 20 запослених.

Доказ:

Понуђач је дужан да достави доказ да испуњава неопходан
кадровски капацитет, и то:
-Изјава о кадровском капацитету (Образац 12),
-Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе
по одбитку (ППП-ПД) за месец који претходи објави јавног
позива, за сва запослена лица наведена у Изјави о кадровском
капацитету;
-oверен CROSO извештај за сва лица наведена у Изјави о
кадровском капацитету, да на дан објаве позива имају
регистровану пријаву код датог обвезника (Оверено уверење о
броју запослених на дан објаве позива са пратећим списком
запослених издатим од стране Централног регистра обавезног
социјалног осигурања);
а) фотокопије лиценци са потврдом Инжењерске коморе
Србије о важећој лиценци за одговорног извођача радова (да је
измирена обавеза плаћања чланарине комори и да им одлуком
Суда части издата лиценце није одузета;
б) фотокопија уверења о положеном стручном испиту о
практичној оспособљености за обављање послова безбедности
и здравља на раду.
*Напомена: уколико понуђач за послове безбедности и
здравља на раду ангажује правно лице или предузетника са
лиценцом, потребно је доставити копију уговора са тим
правним лицем или предузетником и копију лиценце за
обављање послова безбедности и здравља на раду, издате од
стране надлежног министарства.
в) за возаче уговор и копију возачке дозволе.

Брише се тако да сада гласи:
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ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да испуњава неопходан технички капацитет, односно, да има у
државини и/или власништву најмање:
-багер гусеничар тежине најмање 45 тона ...... 2 комада
-багер гусеничар тежине најмање 35 тона ...... 4 комада
-багер гусеничар са радном стрелом високог дохвата (преко 20 m).... 2
комада
-дробилица за уситњавање материјала ... 1 комад
-хидрауличне маказе минимум 3,5 тоне за багер гусеничар.... 3 комада,
од чега минимум 1 преко 3,5 тоне
-хидраулични чекић минимум 3,5 тоне за багер гусеничар....3 комада
-комбинирка ..... 3 комада
-грејдер .... 1 комад
-утоваривач...... 3 комада
-булдозер .... 3 комада
-ваљак тежине преко 10 тона ... 3 комада
-камион кипер носивости преко 10t ...... 20 комада
-аутодизалица носивости најмање 100 тона....1 комад
-аутодизалица носивости најмање 50 тона...2 комада
-аутоцистерна за воду ..... 2 комада
-аутоцистерна за снабдевање горивом…….1 комад.

Доказ:

Понуђач је дужан да достави доказ да испуњава неопходан
технички капацитет, и то:
„Изјава о довољном техничком капацитету“ (Образац 11), уз
који се прилажу:
Власништво: -Извод из пописне листе са стањем на 31.12.2018.
године. Извод из пописне листе мора да садржи: прву страну,
последњу страну и стране на којима су назначена захтевана
техничка средства. Понуђач је дужан да сваку страну овери
печатом, стави потпис одговорног лица и да видно,
флуоросцентним фломастером означи захтевана техничка
средства. Технички капацитет понуђач може доказати
достављањем рачуна или уговора о набавци опреме у 2019.
години;
- копија саобраћајне дозволе за возила која се региструју, у
складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних
возила (''Сл. гласник РС'', број 71/2017);
-важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности за
регистрована возила.
Државина:
-уговор о закупу или уговор о финансијском лизингу.
(Наручилац прихвата и друге правне основе конституисања
права коришћења).
Напомена: једна од уговорних страна мора бити понуђач или
овлашћено лице понуђача или члан групе (заједничка понуда)
или овлашћено лице члана групе.
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-Копије важећих саобраћајних дозвола са читачем (за камион и
багер).
-Важеће полисе обавезног осигурања од аутоодговорности за
регистрована возила.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да испуњава неопходан кадровски капацитет, односно, да има:
-минимум 300 запослених од чега миминум 100 стално запослених, од
чега:
дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 – минимум 2
запослена,
-дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401 –
минимум 1 запослени,
-дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 415 – минимум 4
запослена
-инжењер грађевине са лиценцом 800 - минимум 2 запослена
-руковаоци грађ. машина са дипломама – минимум 30 запослених
-возачи – минимум 30 запослених
-лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом
за обављење послова безбедности и здравља на раду и уверење о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора за
извођење радова – минимум 1 запослени
-бравари – минимум 10 запослених
-тесари и армирачи – минимум 20 запослених.

Доказ:

Понуђач је дужан да достави доказ да испуњава неопходан
кадровски капацитет, и то:
-Изјава о кадровском капацитету (Образац 12),
-Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе
по одбитку (ППП-ПД) за месец који претходи објави јавног
позива, за сва запослена лица наведена у Изјави о кадровском
капацитету;
-oверен CROSO извештај за сва лица наведена у Изјави о
кадровском капацитету, да на дан објаве позива имају
регистровану пријаву код датог обвезника (Оверено уверење о
броју запослених на дан објаве позива са пратећим списком
запослених издатим од стране Централног регистра обавезног
социјалног осигурања);
а) фотокопије лиценци (које морају бити оверене печатом
имаоца лиценце и са његовим потписом);
б) фотокопија уверења о положеном стручном испиту о
практичној оспособљености за обављање послова безбедности
и здравља на раду.
*Напомена: уколико понуђач за послове безбедности и
здравља на раду ангажује правно лице или предузетника са
лиценцом, потребно је доставити копију уговора са тим
правним лицем или предузетником и копију лиценце за
обављање послова безбедности и здравља на раду, издате од
стране надлежног министарства.
в) за возаче уговор и копију возачке дозволе.

Комисија за јавну набавку

