ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15)
КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 404-45-5/20-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-45/20-IV– Радови на уређењу атарских путева
и отресишта на територији Општине Рума

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107, Рума

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-45/20-IV

Позив број

404-45-6/20-IV

Конкурсна документација број

404-45-7/20-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације

27.05.2020.г

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
www.ruma.rs
ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-45-8/20-IV

ДАТУМ
15.06.2020.г
НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама
конкурсне документације.
Мења се садржај конкурсне документације на страни 2/108:
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 39, 40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), и члана 6. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцим јавних набавки („Службени гласник РС" бр. 86/15) и Одлуке о
покретању поступка ЈН ОП број 404-45-4/20-IV од 22.05.2020. године, Комисија за јавну
набавку образована Решењем број 404-45-5/20-IV од 22.05.2020. године припремила је
конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном постуку– Радови на уређењу атарских
путева и отресишта на територији Општине Рума
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број прилога

Опис

Прилог 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 3

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Прилог 5

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10

ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗЈН

Прилог 12

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Прилог 14

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Прилог 15

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Прилог 16

МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 17

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

и сада гласи:
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцим
јавних набавки („Службени гласник РС" бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка ЈН ОП
број 404-45-4/20-IV од 22.05.2020. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем
број 404-45-5/20-IV од 22.05.2020. године припремила је конкурсну документацију за јавну
набавку у отвореном постуку– Радови на уређењу атарских путева и отресишта на територији
Општине Рума
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Број прилога

Опис

Прилог 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 3

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Прилог 5

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10

ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 12

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Прилог 14

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Прилог 15

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Прилог 16

МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 17

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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Мења се прилог 1 на страни 3/108 и Прилог 2 на страни 4/108
Прилог 1
На основу Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
и члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима
ЈН и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15)
дефинисани су:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107,

Тел.бр.

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-45/20-IV

Одлука број

404-45-4/20-IV

Врста поступка

Отворени поступак

Циљ поступка

Набавка се спроводи ради закључења Уговора.

Контакт особа

Злата Јанковић,
jnbruma@ruma.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељакпетак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова.

Напомена

ЈН није обликована по Партијама
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Прилог 2
На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), и члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у
поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр.
86/15) дефинисани су:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Врста предмета набавке

РАДОВИ

Назив и ознака предмета Радови на уређењу атарских путева и отресишта на
набавке из Општег речника територији Општине Рума
набавки
ОРН: 45233123
Опис предмета јавне набавке

Предмет уговора су радови на уређењу атарских путева

Број партија уколико се Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА
предмет набавке обликује у
више партија:

и сада гласе
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог 1
На основу Закона о јавним набавкама, „Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
и члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима
ЈН и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15)
дефинисани су:

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107,

Тел.бр.

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-45/20-IV

Одлука број

404-45-4/20-IV

Врста поступка

Отворени поступак

Циљ поступка

Набавка се спроводи ради закључења Уговора.

Контакт особа

Злата Јанковић,
jnbruma@ruma.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељакпетак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 часова.

Напомена

ЈН није обликована по Партијама
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог 2
На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и
68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у
поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр.
86/15) дефинисани су:

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Врста предмета набавке

РАДОВИ

Назив и ознака предмета Радови на уређењу атарских путева и отресишта на
набавке из Општег речника територији Општине Рума
набавки
ОРН: 45233123
Опис предмета јавне набавке

Предмет уговора су радови на уређењу атарских путева

Број партија уколико се Јавна набавка није обликована по ПАРТИЈАМА
предмет набавке обликује у
више партија:

Врши се измена Прилог 5 Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност тих услова на странама од 33-39/108-
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Прилог 5
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то:

( у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15
и 68/15))
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75.став 1. тачка 1.)
Доказ:



Правно лице: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из
регистра надлежног привредног суда (установе).
Предузетник: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

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 (члан 75.став1. тачка 2.)
Доказ:


Правно лице: - Извод из казнене евиденције:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и вишег 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
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пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетник и физичко лице - Извод из казнене евиденције-уверење надлежне
полицијске управе МУП-а.



Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

4. 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 (члан 75.став1. тачка 4.)
Доказ:






Правно лице:уверење пореске управе Министарства финансија и привреде(порези
и доприноси) И уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не
старије од два месеца пре отварања понуда.
Предузетник:уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде(порези
и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не
старије од два месеца пре отварања понуда.
Физичко лице: уверење Пореске управе Министартства финансије и
привреде(порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални
јавни приходи) –не старије од два месеца пре отварања понуда.

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

Доказ: није предвиђено за предметну набавку
6. Понуђач је дужан да при састављању Понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2. )
Доказ: ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.12.
Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН :
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Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Да понуђач у последњих 12 месеци, који 1.1.Потврда НБС о броју дана
претходе месецу објављивања Позива за неликвидности за период од
подношење понуда, није био у блокади.
претходних
12
месеци
пре
објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки
или навођење интернет странице
на којој су подаци јавно доступни
1.2. Да је понуђач збирно у претходне 3 (три) 1.2.Извештај о бонитету за јавне
обрачунске године (2017. 2018 и 2019. године) набавке (образац БОН-ЈН) који
остварио пословни приход у укупном износу од издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи:
минимум 53.000.000 динара без ПДВ-а.
статусне податке понуђача, биланс
стања и биланс успеха и мишљење
независног овлашћеног ревизора
(уколико понуђач нема обавезу да
врши
ревизију
финансијских
извештаја, биланс стања и биланс
успеха може доставити
без
мишљења овлашћеног ревизора).
Уколико за 2019. годину није
доступан
БОН-ЈН
доставити
биланс стања и биланс успеха који
је предат АПР-у за статистичке
потребе

2
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је понуђач у претходне три обрачунске
године, рачунајући од дана објављивања Позива за
подношење понуда, извео радове на изградњи или
уређењу или санацији атарских путева, или
санацији,
изградњи
или
реконструкцији
саобраћајница тј.путева у укупној вредности од
53.000.000,00 динара без ПДВ-а.

3.

ДОКАЗ:______________________
2.1. Референтна листа
број 13) и Потврда
извршеним предметним
(Образац број 14) и
ситуације или фактуре

(Образац
о добро
радовима
окончане

2.2.
Решење
министарства
2.2. Важећа дозвола за транспорт неопасног отпада пољопрвиреде животне средине
на територији Репбулике Србије
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
За
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средства

набављена

до
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3.1. Понуђач поседује у власништву или по основу
уговора о закупу или уговора о лизингу следеће
маши


Камион кипер носивости преко 10т- 4 ком



Комбинована машина-Ровокопач -2 ком



Утоваривач- 1 ком



Грејдер-1 ком



Ваљак за тампон - 1 ком



Булдозер -1 ком



Унимог-1 ком



Возило путар -2 ком



Машина за стабилизацију тла-1ком



Посипач цемента- 1ком



Трактор-1ком

31.12.2019.г.- пописне листе
основних средстава на којима
треба
маркером
обележити
тражену опрему.
-за средства набављена после
01.01.2020.гфактура
или
Уговор о куповини
-технички капацитет може се
доказати и уговором о лизингу
или уговором о закупу са
пописном листом закуподавца
или
другим
доказом
о
власништву на којој ће маркером
бити
означена
закупљена
техничка опрема.
-за возила која се региструју,
поред пописне листе, доставити
и очитане саобраћајне дозволе
и фотокопије полиса осигурања
Документација за сав технички
капацитет ( дозволе, полисе и
остала документација) мора бити
важећа на дан отварања понуда.

3.2. да поседује у власништву, закупу или по
основу уговора лабораторију за испитивање, са 3.2. Сертификат о акредитацији са
следећим опитима:
обимом акредитације за наведене
опите
-Узимање узорака тла SRPS U.B1.010
-Одређивање
U.B1.012

влажности

узорака

тла

SRPS

-Одређивање запреминске масе материјала тла са
порама методом са цилиндром познате запремине
SRPS U.B1.013
-Одређивање гранулометријског
U.B1.018
-Одређивање
конзистенције
границе SRPS U.B1.020

састава

SRPS

тла-Атербергове

-Одређивање
односа
влажности
запреминске масе тла SRPS U.B1.038

и

суве

-Одређивање садржаја сагорљивих и органских
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материја SRPS U.B1.024:1968
-Лабараторијско
одређивање
Калифорнијског
индекса носивости SRPS U.B1.042
-Одређивање еквивалента песковитих тла SRPS
U.B1.040
-Одређивање калифорнијског индекса носивости
на терену SRPS U.B1.043:1997 или ASTM D442909а
-Одређивање модула деформације динамичком
методом ASTM E 2835-11:2015
-Одређивање гранулометријског састава методом
сувог сејања SRPS B.B8.029:1982
-Одређивање количине ситних честица методом
мокрог сејања SRPS B.B8.036:1982
-Испитивање природног и дробљеног агрегата
машином "Los angeles" SRPS B.B8.045:1978
-Узимање узорака камена и камених агрегата SRPS
B.B0.001:1984
-Одређивање модула стишљивости
кружне плоче SRPS U.B1.046:1968

методом

-Одређивање
модула
деформације
помоћу
оптерећења кружном плочом SRPS U.B1.047:1997
-Одређивање стварне запреминске масе и упијање
воде Пикнометарска метода SRPS ISO 7033:1999
-Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу
оптерећења кружном DIN 18134:2012
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине -део 41: притисна чврстоћа SRPS EN
13286-41:2012
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине -део 42: метода испитивања за
одређивање чврстоће при индиректном затезању
мешавина везаних хидрауличким везивом SRPS
EN 13286-42:2012
-Испитивање отпорности цементно стабилизованог
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тла према мразу SRPS U.B1.050:1970
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине-Метода
за
одређивање
CBR-a,
непосредног индекса носивости и линеарног
бубрења SRPS EN 13286-47:2012
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.
Понуђач, има најмање 11 (једанаест) запослених на Списак запослених, копије М-3А
неодређено или одређено време, од којих:
или М образаца или фотокопија
уговора који су у складу са
1. 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 415
Законом о раду
2. 10 НК радника (возачи, руковаоци, помоћни За дипл. инг. доставити копија
грађевински радници)
лиценце са копијом важеће потврде
Инжењерске Коморе Србије да је
одговорни
радован
члан
Инжењерске Коморе Србије или
одговарајућу лиценцу издату од
стране
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре.
Напомена:
Уговори о обављању привремених
и повремених послова, Уговори о
делу и Уговори о допунском раду
не могу бити са одложеним
правним
дејством,
односно
извршиоци
напред
наведених
уговора морају бити ангажовани у
време подношења понуда (нпр.
неће се признати уговор у коме је
наведено: „у случају да понуђач
закључи уговор са наручиоцем,
лице ће извести радове....“ или
сличног описа.
Закључени уговори морају бити у
складу са важећим Законом о раду
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). Додатне услове група
понуђача испуњава заједно.
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.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 3) Закона о јавним набавкама, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе
Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.
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 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 да је документује на
прописани начин.

и сада гласи:

14/24
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог 5
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то:

( у складу са чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15
и 68/15))
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75.став 1. тачка 1.)
Доказ:



Правно лице: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре или Извод из
регистра надлежног привредног суда (установе).
Предузетник: - Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

3. 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 (члан 75.став1. тачка 2.)
Доказ:


Правно лице: - Извод из казнене евиденције:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и вишег 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.
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Предузетник и физичко лице - Извод из казнене евиденције-уверење надлежне
полицијске управе МУП-а.



Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

5. 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 (члан 75.став1. тачка 4.)
Доказ:






Правно лице:уверење пореске управе Министарства финансија и привреде(порези
и доприноси) И уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не
старије од два месеца пре отварања понуда.
Предузетник:уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде(порези
и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не
старије од два месеца пре отварања понуда.
Физичко лице: уверење Пореске управе Министартства финансије и
привреде(порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални
јавни приходи) –не старије од два месеца пре отварања понуда.

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

Доказ: није предвиђено за предметну набавку
6. Понуђач је дужан да при састављању Понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2. )
Доказ: ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.12.

Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН :

Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Да понуђач у последњих 12 месеци, који 1.1.Потврда НБС о броју дана
претходе месецу објављивања Позива за неликвидности за период од
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подношење понуда, није био у блокади.

претходних
12
месеци
пре
објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки
или навођење интернет странице
на којој су подаци јавно доступни
1.2. Да је понуђач збирно у претходне 3 (три) 1.2.Извештај о бонитету за јавне
обрачунске године (2017. 2018 и 2019. године) набавке (образац БОН-ЈН) који
остварио пословни приход у укупном износу од издаје Агенција за привредне
регистре, који мора да садржи:
минимум 53.000.000 динара без ПДВ-а.
статусне податке понуђача, биланс
стања и биланс успеха и мишљење
независног овлашћеног ревизора
(уколико понуђач нема обавезу да
врши
ревизију
финансијских
извештаја, биланс стања и биланс
успеха може доставити
без
мишљења овлашћеног ревизора).
Уколико за 2019. годину није
доступан
БОН-ЈН
доставити
биланс стања и биланс успеха који
је предат АПР-у за статистичке
потребе
2
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је понуђач у претходне три обрачунске
године, рачунајући од дана објављивања Позива за
подношење понуда, извео радове на изградњи или
уређењу или санацији атарских путева, или
санацији,
изградњи
или
реконструкцији
саобраћајница тј.путева у укупној вредности од
53.000.000,00 динара без ПДВ-а.

3.

ДОКАЗ:______________________
2.1. Референтна листа
број 13) и Потврда
извршеним предметним
(Образац број 14) и
ситуације или фактуре

(Образац
о добро
радовима
окончане

2.2.
Решење
министарства
2.2. Важећа дозвола за транспорт неопасног отпада пољопрвиреде животне средине
на територији Репбулике Србије
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

3.1. Понуђач поседује у власништву или по основу
уговора о закупу или уговора о лизингу следеће
маши


Камион кипер носивости преко 10т- 4 ком



Комбинована машина-Ровокопач -2 ком

За средства набављена до
31.12.2019.г.- пописне листе
основних средстава на којима
треба
маркером
обележити
тражену опрему.
-за средства набављена после
01.01.2020.гфактура
или
Уговор о куповини
-технички капацитет може се
доказати и уговором о лизингу
или уговором о закупу са
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Утоваривач- 1 ком



Грејдер-1 ком



Ваљак за тампон - 1 ком



Булдозер -1 ком



Унимог-1 ком



Возило путар -2 ком



Машина за стабилизацију тла-1ком



Посипач цемента- 1ком



Трактор-1ком

пописном листом закуподавца
или
другим
доказом
о
власништву на којој ће маркером
бити
означена
закупљена
техничка опрема.
-за возила која се региструју,
поред пописне листе, доставити
и очитане саобраћајне дозволе
и фотокопије полиса осигурања
Документација за сав технички
капацитет ( дозволе, полисе и
остала документација) мора бити
важећа на дан отварања понуда.

3.2. да поседује у власништву, закупу или по
основу уговора лабораторију за испитивање, са 3.2. Сертификат о акредитацији са
следећим опитима:
обимом акредитације за наведене
опите
-Узимање узорака тла SRPS U.B1.010
-Одређивање
U.B1.012

влажности

узорака

тла

SRPS

-Одређивање запреминске масе материјала тла са
порама методом са цилиндром познате запремине
SRPS U.B1.013
-Одређивање гранулометријског
U.B1.018
-Одређивање
конзистенције
границе SRPS U.B1.020

састава

SRPS

тла-Атербергове

-Одређивање
односа
влажности
запреминске масе тла SRPS U.B1.038

и

суве

-Одређивање садржаја сагорљивих и органских
материја SRPS U.B1.024:1968
-Лабараторијско
одређивање
Калифорнијског
индекса носивости SRPS U.B1.042
-Одређивање еквивалента песковитих тла SRPS
U.B1.040
-Одређивање калифорнијског индекса носивости
на терену SRPS U.B1.043:1997 или ASTM D442918/24
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09а
-Одређивање модула деформације динамичком
методом ASTM E 2835-11:2015
-Одређивање гранулометријског састава методом
сувог сејања SRPS B.B8.029:1982
-Одређивање количине ситних честица методом
мокрог сејања SRPS B.B8.036:1982
-Испитивање природног и дробљеног агрегата
машином "Los angeles" SRPS B.B8.045:1978
-Узимање узорака камена и камених агрегата SRPS
B.B0.001:1984
-Одређивање модула стишљивости
кружне плоче SRPS U.B1.046:1968

методом

-Одређивање
модула
деформације
помоћу
оптерећења кружном плочом SRPS U.B1.047:1997
-Одређивање стварне запреминске масе и упијање
воде Пикнометарска метода SRPS ISO 7033:1999
-Одређивање деформације и чврстоће тла помоћу
оптерећења кружном DIN 18134:2012
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине -део 41: притисна чврстоћа SRPS EN
13286-41:2012
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине -део 42: метода испитивања за
одређивање чврстоће при индиректном затезању
мешавина везаних хидрауличким везивом SRPS
EN 13286-42:2012
-Испитивање отпорности цементно стабилизованог
тла према мразу SRPS U.B1.050:1970
-Невезане и хидрауличким везивом везане
мешавине-Метода
за
одређивање
CBR-a,
непосредног индекса носивости и линеарног
бубрења SRPS EN 13286-47:2012
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.
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Понуђач, има најмање 11 (једанаест) запослених на
неодређено или одређено време, од којих:
Списак запослених, копије М-3А
или М образаца или фотокопија
3. 1 дипл.грађ. инж са лиценцом 415
уговора који су у складу са
Законом о раду
4. 10 НК радника (возачи, руковаоци, помоћни
грађевински радници)
За дипл. инг. доставити копија
лиценце са копијом важеће потврде
Инжењерске Коморе Србије да је
одговорни
радован
члан
Инжењерске Коморе Србије или
одговарајућу лиценцу издату од
стране
Министарства
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре.
Напомена:
Уговори о обављању привремених
и повремених послова, Уговори о
делу и Уговори о допунском раду
не могу бити са одложеним
правним
дејством,
односно
извршиоци
напред
наведених
уговора морају бити ангажовани у
време подношења понуда (нпр.
неће се признати уговор у коме је
наведено: „у случају да понуђач
закључи уговор са наручиоцем,
лице ће извести радове....“ или
сличног описа.
Закључени уговори морају бити у
складу са важећим Законом о раду
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). Додатне услове група
понуђача испуњава заједно.
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.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 3) Закона о јавним набавкама, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе
Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.
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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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 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 да је документује на
прописани начин.
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Мења се прилог 7.5 на страни 45/108:
7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Укупна вредност без ПДВ-а
ПДВ
Укупна вредност са ПДВ
Понуда се подноси (заокружити):
1. Самостално

2. Заједничка понуда

3. Са подизвођачима

Заједничка понуда:
Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Понуда са подизвођачима:
Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа
(не више од 50%) се поверава извршење _____________________________
Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа
(не више од 50%) се поверава извршење ________________________________
1.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ ( не мање од 30 дана од дана
отварања).
2.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање радова који су предмет ове набавке
врши се по испостављеним привременим/окончаним ситуацијама, у року од најдуже 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне ситуације оверене од стране надзорног
органа.
3.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радове треба извести на територији Општине
Рума у КО Вогањ к.п.бр.703, КО Павловци к.п.бр.767 и 1796/1, КО Витојевци к.п.бр. 1130,
КО Хртковци к.п.бр. 4389 и 4392
4.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: до 20.09.2020.године

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ
____________________________М.П.
ДАТУМ:_______________2020.г
и сада гласи:
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Укупна вредност без ПДВ-а
ПДВ
Укупна вредност са ПДВ
Понуда се подноси (заокружити):
1. Самостално

2. Заједничка понуда

3. Са подизвођачима

Заједничка понуда:
Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Понуда са подизвођачима:
Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа
(не више од 50%) се поверава извршење _____________________________
Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа
(не више од 50%) се поверава извршење ________________________________
1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ ( не мање од 30 дана од дана отварања).
2.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање радова који су предмет ове набавке
врши се по испостављеним привременим/окончаним ситуацијама, у року од најдуже 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне ситуације оверене од стране надзорног
органа.
3.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радове треба извести на територији Општине
Рума у КО Вогањ к.п.бр.703, КО Павловци к.п.бр.767 и 1796/1, КО Витојевци к.п.бр. 1130,
КО Хртковци к.п.бр. 4389 и 4392, КО Рума к.п. 12671/3
4.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: до 20.09.2020.године

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ
____________________________М.П.
ДАТУМ:_______________2020.г
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Мења се Прилог 17 у тачки 17.12 на странама 103-104/108
17.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ







РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ ( не мање од 30 дана од дана отварања).
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање радова који су предмет ове набавке врши се по
испостављеним привременим/окончаним ситуацијама, у року од најдуже 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне ситуације оверене од стране надзорног
органа.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радове треба извести на територији Општине Рума у
КО Вогањ к.п.бр.703, КО Павловци к.п.бр.767 и 1796/1, КО Витојевци к.п.бр. 1130, КО
Хртковци к.п.бр. 4389 и 4392
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: до 20.09.2020.године

и сада гласи
17.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ







РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ( не мање од 30 дана од дана отварања).
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање радова који су предмет ове набавке врши се по
испостављеним привременим/окончаним ситуацијама, у року од најдуже 45
(четрдесетпет) дана од дана пријема исправне ситуације оверене од стране надзорног
органа.
МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Радове треба извести на територији Општине Рума у
КО Вогањ к.п.бр.703, КО Павловци к.п.бр.767 и 1796/1, КО Витојевци к.п.бр. 1130, КО
Хртковци к.п.бр. 4389 и 4392, КО Рума к.п. 12671/3
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: до 20.09.2020.године
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