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Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15: у даљем тексту: Закон) Комисија зајавну набавку, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Мења се конкурсне документација за јавну набавку добара измештање постојеће
трафо станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш, редни број 1-024047-40/18, у складу са додатним појашњењем од 26.06.2019. године, на следећи начин:
На страни 23. конкурсне документације, у делу „Понуда мора да садржи", код
додатног услова „Пословног капацитета: Услов: Да је понуђач у претходне 3 године (период
до истека рока за подношење понуда), реализовао радове на испоруци и уградњи минимално

5 електро енергетских објекта TS 100 kVA unu веће. Докази:- Попуњена референт листа, потврда Наручиоца", Обрасца 8 ,,Референтна листа списак корисника којима је понуђач

вршио радове изградње трафо станице" и Обрасца 9 ,,Потврда о референци" додаје се:
„Напомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на другом
документу који мора да садржи све елементе овог обрасца".
На страни 32. конкурсне документације мења се део који се односи на доказе којима
се доказује испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета" тако да уместо
„Докази:
- Фотокопија одговарајућег М образца,
- Фотокопија наведене лиценце за инжењера,
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци за инжењера издате од стране
Инжењерске коморе Србије
- Фотокопија уверења о раду са хидрауличном дизалицом" сада стоји

„Докази:
- Фотокопија одговарајућег М образца, за све захтеване раднике,
- Фотокопија наведене лиценце за инжењера,
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци за инжењера издате од стране
Инжењерске коморе Србије
- Фотокопија уверења о раду са хидрауличном дизалицом
- Копија дипломе, сертификата или другог доказа о оспособљености руковања машином
за ископ"
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ћe
присуствовати поступку јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку
предају оверено овлашћење, на основу којег ћe доказати овлашћење за учешће у поступку
јавног отварња понуда.
Понуда мора да садржи:
- Образац понуде;
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац структуре цене;
- Изјава понуђача
- Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Изјава члана групе понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама, уколико понуду подноси група понуђача;
- Образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкам;
- Образац Изјаве о независној понуди;
- Образац трошкова припреме понуде;
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен и потписан;
- Образац референтне листе понуђача;
- Потврда о референци;
- Модел уговора - Понуђач ћe модел уговора попунити у складу са понудом и потписати
чиме потврђује даје сагласан са предлогом модела уговора
- Предмер и предрачун, попуњен и потписан;
- Доказе којима се доказује испуњеност додатних услова предвиђених конкурсном
документацијом;
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.
Напомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на другом
документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.
3. Предметна набавка није обликована по партијама.
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је
подношење такве понуде дозвољено
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Пачин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став б. Закона
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју
понуду, на исти начин на који се достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.
Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком
"ПРОМЕНА ПОНУДЕ — НЕ ОТВАРАТИ" или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ — НЕ ОТВАРАТИ" и
обавезном назнаком назива понуђача, имена лица и телефона за контакт, јер без ових
података наручилац неће моћи да идентификује понуђача.
Лице које непосредно предаје понуду са изменом, допуном и опозивом мора
имати овлашћење за предају.
Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено
наведена у тексту, чији садржај ће се утврдити у поступку отварања понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за
подношење понуда. Уколико понуђач опозове своју понуду након истека рока за
подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање.
б. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
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- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350,
- једног дипломираног инжењера електротехнике са лиденцом 450,
- једног грађевинког инжињера, пројектант са лиценцом 310 или 311,
- једног грдјевинског инжињера, пројектант са лиценцом 410 или 411,
- десет запослених радника електро, грађевинске или машинске струке,
- једног запосленог радника који поседује уверење о раду са хидрауличном дизалицом,
- једно лице за руковање машином за ископ.
Докази:
- Фотокопија одговарајућег М образца, за све захтеване раднике,
- Фотокопија наведене лиценце за инжењера,
- Фотокопија важеће потврде о важењу лиценци за инжењера издате од стране
Инжењерске коморе Србије
- Фотокопија уверења о раду са хидрауличном дизалицом
- Копија дипломе, сертификата или другог доказа о оспособљености руковања
машином за ископ"
Пословни капацитет:
Услов: Да је понуђач у претходне 3 године (период до истека рока за подношење
понуда), реализовао радове на испоруци и уградњи минимално 5 електро енергетских

објекта TS 100 kVA unu веће.
Докази:- Попуњена референт листа,
-потврда Наручиоца
Напомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на
другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и даје документује на прописани начин.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност траженик услова издати од стране
надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог
закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном
и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су, подаци који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.
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ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА СПИСАК КОРИСПИКА КОЈИМА ЈЕ ПОНУТiАЧ ВРШИО
РАДОВЕ ИЗГРАДЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ

Ред.
бр.

Назив корисника којимаје
понуђач вршио радове

Врста радова

Период
извршења

Напонски ниво
трафо станице

радова
(дд.мм.гг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Упутство за попуњавање Референтне листе.
Референт листу треба попунити тј. у њу се морају унети сви подаци који се траже
Докази за наведене податке из Референтне листе су:
- потврда референтног наручиоца дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу
Иапомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на
другом документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.
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ОБРАЗАЦ 9

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац
и
материјалном

из
под пуном моралном,
кривичном
одговорношћу
изјављује
да
је
као Извођач извршио радове испоруке и уградње
енергетског објекта трафо станице напонског нивоа
kVA, y периоду од
године до
. године.

Потврда се издаје у сврху учешћа понуђача
у
поступку јавне набавке мале вредности набавке добара - ,,измештање постојеће трафо
станице и постављање нове трафо станице веће снаге у КМЦ Ниш", ЈНМВ 1-02-404740/18, коју спроводи Наручилац - Регулаторна агенција за електронске комуникације и
поштанске услуге.

М.П.
Потпис овлашћеног лица
корисника услуге

У

Дана

Напомена: Потврда о референци доставља се за сваког корисника радова кога је понуђач
навео у списку. Уколико понуђач не достави потврду за неког од корисника радова когаје

претходно навео у списку референце сматраће се да понуђач преко таквик корисника
радова није доказао додатни услов референце.

Напомена: Понуђач може доставити Потврду о референци на обрасцу 9, или на другом
документу који мора да садржи све елементе овог обрасца.
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