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На основу члана 63. став 1. 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. 404-288/2019 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-288/2019-1, 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 у отвореном поступку:

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ БУЛЕВАРА НИКОЛЕ ПАШИЋА У ЛЕСКОВЦУ
НА ТРАСИ ДРЖАНОГ ПУТА II-А РЕДА БР. 158

Број јавне набавке: 70/2019

Поглавље 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 у делу који утврђује услове и Образац бр. 1 тако да сада гласе:

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

1.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона,
и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности,
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона);
2) Да располаже потребним техничким капацитетима – техничка опремљеност у
погледу опреме и механизације (чл. 76. ст.2 Закона);
3) Да испуњава захтевани пословни капацитет (чл. 76. ст.2 Закона);

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни сваки понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењeосновног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
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локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важеће решења надлежног министарства
да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за извођење радова на
саобраћајницама државних путева I и II реда, путним објектима и саобраћајним
прикључцима на ове путеве и граничним прелазима (И131Г2).
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају
бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – Доказ: Важеће
личне лиценце 410; 412 или 415; 450; 470 и 471. Уз наведене личне лиценце, обавезно
се прилажу (иза сваке приложене лиценце) копије потврда Инжењерске коморе Србије,
као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача
запослен – фотокопија М обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код
Понуђача: фотокопије уговора о радном ангажовању који су закључени у складу са
одредбама Закона о раду.
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког капацитета (опреме):
Понуђач мора да располаже опремом за извођење следећих радова:
- геодетски радови
- земљани радови
- бетонски и монтерски радови
- асфалтни радови
- електрорадови
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
 Асфалтна база капацитета мин. 80 t/h...........................................................1 јединица
 Финишер минималне радне ширине 3-6 m....................................................1 јединица
 Глодалица за асфалт ширине 1.000mm – 2.000mm
са самоутоварном траком...............................................................................1 јединица
 Самоходни вибројеж........................................................................................1 јединица
 Челични виброваљак преко 10t................................................................... 1 јединица
 Гумени виброваљци преко 10t........................................................................1 јединица
 Комбиновани ваљак преко 10t........................................................................1 јединица
 Компресор.........................................................................................................2 јединице
 Машина за сечење асфалта...........................................................................1 јединица
 Багер на пнеуматицима...................................................................................1 јединица
 Багер гусеничар...............................................................................................1 јединица
 Комбинована машина......................................................................................1 јединица
 Камион кипер мин. носивости 12t и макс. носивости 26t............................10 јединица
 Аутомешалица за бетон до 5m3.....................................................................1 јединица
 Булдозер...........................................................................................................1 јединица
 Грејдер..............................................................................................................1 јединица
 Утоваривач ......................................................................................................1 јединица
 Унимог са плочама...........................................................................................1 јединица
 Виброплоча макс. тежине 595kg.................................................................1 јединица
 Цистерна за воду.............................................................................................1 јединица
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Цистерна са дистрибутером емулзије..........................................................1 јединица
Агрегат за струју...............................................................................................2 јединице
Бетонска база минималног капацитета 30m3/h........................................1 јединица
Пумпа за црпљење воде.................................................................................1 јединица
Геодетска опрема (теодолит или ТС, нивелир).............................................1 комплет

Доказ: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије саобраћаних
дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји законска обавеза
регистрације, доказе о закупу или лизингу – угoвори или уговори о куповини (прихватљиви су и
предуговори).
Максимална транспортна даљина између предложене асфалтне базе и градилишта
је до 80km, а максимална транспортна даљина између предложене бетонске базе и
градилишта је до 60 km и морају бити у власништву понуђача (доказ: пописне листе уз изјаву
да имовина није отуђена) или закупу понуђача (уговор о закупу).
Попунити образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља.
3) Посебан услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета –Доказ: Потврде
наручилаца да је понуђач у току 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. или текућој години
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 460.000.000,00 динара без пореза
на додату вредност, а који се односе на извођење радова на изградњи или
реконструкцији или периодичном одржавању државних путева I и II реда. (модел обрасца
потврде дат је на крају овог Поглавља) од чега :
Попунити образац бр. 2 у оквиру овог Поглавља.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке
капацитете за понуђача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача
Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
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.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
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одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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 да је
документује на прописани начин.
Образац бр. 1
СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ
Ред.
бр.

Врста и тип

Количина

Асфалтна база капацитета мин.
80 t/h
Финишер минималне радне
ширине 3 - 6 m
Глодалица за асфалт ширине
1.000mm – 2.000mm
са самоутоварном траком

1
јединица
1
јединица

4

Самоходни вибројеж

5

Челични виброваљак преко 10t

6

Гумени виброваљак преко 10t

7

Комбиновани ваљак преко 10t

8

Компресор

9

Машина за сечење асфалта

10

Багер на пнеуматицима

11

Багер гусеничар

12

Комбинована машина

13

Камион кипер од 12t – 26t

14

Аутомешалица за бетон до 5m3

15

Булдозер

16

Грејдер

17

Утоваривач

18

Унимог са плочама

19

Виброплоча макс. тежине 595kg

1
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица
2
јединице
1
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица
10
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица
1
јединица

1
2
3

Облик
поседовања

Инвентарни или редни
број из пописне листе

1
јединица
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страна 7 од 7

20

Цистерна за воду

21

Цистерна са дистрибутером
емулзије

22

Агрегат за струју

23

Бетонска база минималног
капацитета 30m3/h

24

Пумпа за црпљење воде

25

Геодетска опрема (теодолит или
ТС, нивелир)

1
јединица
1
јединица
2
јединице
1
јединица
1
јединица
1
комплет

НАПОМЕНА: У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа, копије
саобраћаних дозвола (ишчитане на читачу дозвола) за возила и опрему код којих постоји
законска обавеза регистрације, доказе о закупу или лизингу – угoвори или уговори о куповини
(прихватљиви су и предуговори).

У _______________ дана _________ 2019.г.

Потпис овлашћеног лица:

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 70/2019

