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Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак
Цара Лазара број 51.
Чачак
627/2017-ЈН
11.10.2017. године

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15 ), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - набавка услуге –
Зимско одржавање путева за сезону 2017/2018 година , редни број јавне набавке 18/У2017, ЈП ''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. став 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени
или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне
објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном
поступку јавне набавке услуге – Зимско одржавање путева за сезону 2017/2018
година, редни број јавне набавке 18/У-2017, из техничких разлога врши измену
конкурсне документације и то на следећи начин:
Странe 10. и 24. предметне конкурсне документације престају да важе и
замењују се странама 10 - по измени конкурсне документације и 24 - по измени
конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке 10 - по измени конкурсне
документације и 24 - по измени конкурсне документације, из ког разлога је неопходно
да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације
и преузму новообјављене стране са Портала јавних набавки или интернет странице
наручиоца и изврше замену са првобитно објављеним странама.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи
у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак

10 - по измени конкурсне документације

одељак - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове ( услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског
капацитета ) за учешће у поступку јавне набавке, и то:
1)

Финансијски капацитет
Неопходан финансијски капацитет:
1) да је понуђач за претходне три обрачунске године ( 2014., 2015. и 2016. година )
имао укупне пословне приходе у висини од најмање 30.000.000,00 динара.
2) да понуђач у претходних 12 ( дванаест ) месеци није имао ниједан дан
неликвидности, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, односно за период од 10.10.2016. године до 10.10.2017.
године
Докази који се достављају:
за 1) биланс успеха за претходне три године ( 2014., 2015. и 2016. година ) са
мишљењем овлашћеног ревизора за 2014. и 2015. годину - мишљење ревизора је
потребно само ако пословање подлеже обавезној годишњој ревизији
Напомена: за 2016. годину довољно је да понуђач достави биланс успеха за
статистичке и друге потребе.
за 2) потврда или уверење Народне банке Србије којом се доказује да понуђач
није имао ниједан дан неликвидности за претходних 12 ( дванаест ) месеци,
рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки, односно за период од 10.10.2016. године до 10.10.2017. године
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни и то: Потврду НБС о броју дана
неликвидности ( www.nbs.rs ) и билансе успеха за 2014. и 2015. годину ( www.apr.gov.rs), а наручилац
ће проверу извршити увидом у интернет странице АПР-а и НБС-е, обзиром да су ови подаци јавно
доступни.

2)

Пословни капацитет
да је понуђач у претходних пет година ( 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. година )
извршио / извео као пружалац услуга или извођач радова, исти или сличан тип
услуга / радова из предмета јавне набавке ( услуге / радови чишћењу снега са путева,
саобраћајница и јавних површина и посипање аброзивима - ризла, индустријска со )
у укупној вредности од најмање 15.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а )
Докази који се достављају:
Потврда издата на Обрасцу 8 из конкурсне документације (''Потврда за
референце'')
Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду
за све инвеститоре / наручиоце појединачно.

24 - по измени конкурсне документације
Захтеви у погледу траженог начина, рока и услова плаћања, рока за извршење
предметне услуге, гарантног рока, рока важења понуде, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Обрачун извршених услуга вршиће се месечним привременим ситуацијама.
Вредност извршених услуга по ситуацији утврђиваће се на бази стварно извршених
количина услуга оверених од стране стручног надзора уз примену усвојених
једниничних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Јединичне цене у понуди понуђача /добављача су без пореза на додату вредност.
Понуђач / добављач је дужан да наручиоцу испоставља привремене месечне
ситуације за извршене услуге до 5-ог. у текућем месецу за услуге извршене у
претходном месецу.
Количина извршених услуга утврђиваће се свакодневно и обавезно уписивати у
грађевински дневник.
Грађевински дневник ће водити понуђач / добављач - деж. тех. лица, а свакодневно
ће оверавати надзорни орган наручиоца.
У грађевински дневник обавезно ће се уписивати и временски услови, температура
на сваких 6 часова, стање на путевима и евентуално други елементи од значаја за
извршење ове набавке.
Наручилац је дужан да испостављену месечну привремену ситуацију прегледа и
овери или врати у року од 8 дана од дана пријема и да исту плати у року од 30 дана
од дана овере.
По истеку рока за извршење услуга из предмета овог уговора, добављач ће
испоставити окончану ситуацију.
Понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања.
Детаљно регулисање начина, рока и услова плаћања извршено у моделу уговора,
као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока за извршење предметне услуге
Рок за извршење предметне услуге је 31.03.2018. године, а који рок је одређен као
рок до којег уговор важи.
Понуда условљена тачно одређеним роком за извршење предметне услуге.
Детаљно регулисање питања везаних за рок за извршење предметне услуге
извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
На основу члана 90. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'',
број 124/12, 14/15 и 68/15 ), у случају истека рока важења понуде, наручилац је
дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
Комисија за јавну набавку

