_______________________________________
Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-158/2019-7
Датум: 24.05.2019.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
TEХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДРЖАВНОГ
ПУТА IIA РЕДА БР.100, ДЕОНИЦА: КРОЗ НАСЕЉЕ СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ ОД KM 132+369 ДО KM 135+580, L=3,21KM
Број јавне набавке: 18/2019

Београд
мај 2019. године
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-158/2019-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-158/2019-3, Јавно предузеће „Путеви
Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року
предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну
набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
TEХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА
БР.100, ДЕОНИЦА: КРОЗ НАСЕЉЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ОД KM 132+369 ДО KM
135+580, L=3,21KM
Број јавне набавке: 18/2019
У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА, мења се додатни услов из тачке 2. тако да сада гласи:
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета –
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем
неоверених копија следећих Доказа:
 Да је наведени одговорни пројектант коловозне конструкције (обавезна
лиценца 312, или 315, или 318),у својству одговорног пројектанта
коловозне конструкције,завршио најмање 2 (два) Пројекта коловозне
конструкције у оквиру Главног пројекта за изградњу или реконструкцију и/или
Идејног пројекта реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи)
и/или Пројекта појачаног одржавања-рехабилитације,и/или Пројекта за
грађевинску дозволу (ПГД),оверених од стране техничке контроле и/или
Пројекта за извођење (ПЗИ),на државним путевима I. и/или II. реда, у
укупној дужини од минимум 3 км (не рачунају се: пратећи садржаји пута
са прикључцима и бензинске станице са прикључцима).(попунити Образац
бр. 2 у оквиру овог Поглавља). (образац потврде дат је у оквиру овог
Поглавља – Образац бр.2);
 Да је наведени одговорни пројектант саобраћајница (обавезна лиценца
312 или 315 или 318) у току 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. године, у својству
одговорног пројектанта грађевинског пројекта пута,завршио најмање 2 (два)
Главна пројекта за изградњу или реконструкцију и/или Идејна пројекта
реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи) и/или Пројекта
појачаног одржавања-рехабилитације,и/или Пројекта за грађевинску
дозволу (ПГД),оверених од стране техничке контроле и/или Пројекта за
извођење (ПЗИ) на државним путевима I. и/или II. реда, у укупној дужини
од минимум 3 км (не рачунају се: пратећи садржаји пута са прикључцима и
бензинске станице са прикључцима). Ови грађевински пројекти на државним
путевима I. и/или II. реда,поред пројекта пута и коловозне
конструкције,морају да садрже и пројекте сталне и привремене саобраћајне
сигнализације.Најмање један од ових грађевинских пројеката поред пројекта
пута и коловозне конструкције и пројекта сталне и привремене саобраћајне
сигнализације
мора
да
садржи
и
пројекте
атмосферске
канализације,пројекте оптичких каблова у зони пута или раскрснице,пројекте
расвете пута или раскрснице,пројекте експропријације и пројекте
парцелације и препарцелације.(попунити Образац бр.3 у оквиру овог
Поглавља). (образац потврде дат је у оквиру овог Поглавља –
Образац бр.3)
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Образац бр. 2
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта коловозне конструкције
Пројекат коловозне конструкције у оквиру Главног пројекат за изградњу или
реконструкцију и/или Идејног пројекта реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању
и изградњи) и/или Пројекта појачаног одржавања-рехабилитације,и/или Пројекта за
грађевинску дозволу (ПГД),оверених од стране техничке контроле и/или Пројекта за
извођење (ПЗИ),на државним путевима I. и/или II. реда, у току 2014, 2015, 2016, 2017 и
2018. године,(са лиценцом 312, или 315, или 318)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Дужина пута
(км)

Наручилац

Вршилац
техничке
контроле

Год.
завршетка

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део пројекта
који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
У _______________ дана _________ 2019. год.

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
_____________________________________
Назив Наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом


__________________________________________________________________
(Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда)

као одговорни пројектант коловозне конструкције у оквиру Главног пројекат за
изградњу или реконструкцију и/или Идејног пројекта реконструкције (по чл. 145 Закона
о планирању и изградњи) и/или Пројекта појачаног одржавања-рехабилитације,и/или
Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД),оверених од стране техничке контроле и/или
Пројекта за извођење (ПЗИ),на државним путевима I. и/или II. реда
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута)
Дужина пута ____________км
Вршилац техничке контроле ________________________________
Година завршетка пројекта_____________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени
подаци тачни.
Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: ________________
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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Образац бр. 3
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта грађевинског пројекта пута
Главни пројекти за изградњу или реконструкцију и/или Идејни пројекти реконструкције
(по чл. 145 Закона о планирању и изградњи) и/или Пројекти појачаног одржавањарехабилитације и/или Пројекти за грађевинску дозволу (ПГД),оверени од стране
техничке контроле и/или Пројекти за извођење (ПЗИ) на државним путевима I. и/или II.
реда,у укупној дужини од минимум 3 км, у току 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. године (са
лиценцом 312 или 315 или 318)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Дужина пута
(км)

Наручилац

Вршилац
техничке
контроле

Год.
завршетка

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део пројекта
који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
У ___________________ дана _________ 2019. год.
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
_____________________________________
Назив Наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом
__________________________________________________________________
(Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда)
као одговорни пројектант грађевинског пројекта пута,квалитетно и у уговореном року
завршио Главни пројекат за изградњу или реконструкцију и/или Идејни пројекат
реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи) и/или Пројекат појачаног
одржавања-рехабилитације и/или Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД),оверен од стране
техничке контроле и/или Пројекат за извођење (ПЗИ) на државним путевима I. и/или II. реда
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута
Дужина пута ___________ км.
Вршилац техничке контроле __________________________________
Година завршетка пројекта_____________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени
подаци тачни.
Контакт особа Наручиоца: ____________________________, телефон: ________________

Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.

Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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Образац бр. 5

Редни
бр.

Списак уговора за израду Главних пројеката за изградњу или реконструкцију и/или
Идејних пројеката реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи) и/или
Пројеката појачаног одржавања-рехабилитације и/или Пројеката за грађевинску
дозволу(ПГД),оверених од стране техничке контроле и/или Пројеката за извођење
(ПЗИ) на државним путевима I. и/или II. реда,у укупној дужини од минимум 3 км, у току
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018. године
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Дужина
(км)

Наручилац

Вршилац
техничке
контроле

Год.
завршетка

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца
да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део пројекта
који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2019. год.
М.П.
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће _____________________________________________
из________________________,
______________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан)
за потребе Наручиоца________________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року завршило Главни пројекат за изградњу или реконструкцију
и/или Идејни пројекат реконструкције (по чл. 145 Закона о планирању и изградњи) и/или
Пројекат појачаног одржавања-рехабилитације и/или Пројекат за грађевинску дозволу
(ПГД),оверен од стране техничке контроле и/или Пројекат за извођење (ПЗИ) на државним
путевима I. и/или II. реда
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(навести пун назив техничке документације сa oзнаком и бројем пута)
а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ године, у
вредности од:

динара,који је реализован _________________ године.

Дужина пута _______________ км.
Вршилац тех. контроле _____________________________________________________
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: _________
Потпис овлашћеног лица _________________________
М.П
Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче,
тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у
датом моделу Потврде.
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –
Teхничкa документација за реконструкцију државног пута IIA реда бр.100, деоница: кроз
насеље Сремски Карловци од km 132+369 до km 135+580, L=3,21km, ЈН бр. 18/2019 – НЕ
ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
петка 31. маја 2019. године до 12,30 часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 31. маја 2019. године до 13,00
часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282
у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену
пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.“
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