Наручилац
Адреса

Општинска управа
општине Петровац на
Млави

Место

С. Владара 165
12 300 Петровац на
Млави

Број одлуке

404-148/2018-02-03

Датум

16.11.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ,
наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу
јавних набавки и интернет страни наручиоца.
Образложење
У поступку спровођења јавне набавке – Текуће поправке и одржавање путева, под бр:404148/2018-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до
техничке грешке на страници 6 и то:
Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
Додатни услови
самостално, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не
може допуњавати овај услов за понуђача или члана групе.
Уместо:
3.Да има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван
радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду минимум 10 (десет) лица
које ради на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.
ДОКАЗ:
ППП-ПД образац за месец децембар 2017. године.
Копије М образаца или одговарајући Уговор о ангажовању раднику(за раднике који нису
стално запослени код Извођача.
Извршена је следећа измена:
3.Да има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван
радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду минимум 10 (десет) лица
које ради на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке.
ДОКАЗ:
ППП-ПД образац за месец октобар 2018. Године.
Копије М образаца или одговарајући Уговор о ангажовању раднику(за раднике који нису
стално запослени код Извођача.
У прилогу Вам је дата страница са извршеним изменама конкурсне документације јавну
набавку - Текуће поправке и одржавање путева, бр.јн. 46/2018.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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1. Да располаже следећом техничком опремом и то најмање:
- камион кипер за превоз асфалтне масе и камена , комада 7.
- ваљак, тежине минимум 2,5t, комада 2.
- глодалица за скидање слоја старог асфалта, комада 1
− компресор са пикамером, комада 1
− грејдер,комада 1
− улт,комада 2
- машина за заливање пукотине,комада 1
- асфалтна база,комада 1
- ДОКАЗ : пописна листа са стањем на дан 31.12.2017.г., саобраћајне дозволе ,
аналитичке картице основних средстава, уговор о куповини, рачун и отпремница(уколико
су средства набављена у текућој години). Потребно је обележити маркером опрему
тражену конкурсном документацијом. Техничка опремљеност понуђача може се доказати
и уговором о закупу или лизингу у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије
уговора о закупу или лизингу, достави и фотокопију траженог доказа субјекта у чијем
власништу се наведена опрема налази. -

2. Да има у радном односу или ангажована по неком другом облику ангажовања ван
радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду минимум 10
(десет) лица које ради на пословима који су у непосредној вези са предметом
јавне набавке.
ДОКАЗ:
ППП-ПД образац за месец октобар 2018. Године.
Копије М образаца или одговарајући Уговор о ангажовању раднику(за раднике који
нису стално запослени код Извођача.

3. Да је у последње 3 године (2015,2016,2017) извршио радове на изградњи,
реконструкцији, санацији, одржавању путева или улица у укупном износу од
најмање 30.000.000,00 РСД без ПДВ-а.
ДОКАЗ:
Потврда о референтним набавкама (образац бр. XII) са окончаним ситуацијама
4. Да није био у блокади у последње три године од дана објављивања позива.
ДОКАЗ: Потврда Народне банке Србије.

5. За камени материјал понуђач је дужан да достави атестну документацију ни то за
фракције 0,31,5мм и о-63мм.
ДОКАЗ: Атести – извештаји од акредитоване лабораторије.
6. Да поседује сертификате о имплементираном систему управљања по захтевима
стандарда система квалитета ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
ДОКАЗ: фотокопија сертификата: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.

Текуће поправке и одржавање путева, јн 46/2018

