
  

  

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-102-3/16-IV сачинила је:

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 155

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-102/16-IV

Позив број 404-102-4/16-IV

Конкурсна документација број 404-102-5/16-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs

27.06.2016.год.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-102-7/16-IV

ДАТУМ 01.07.2016.год.

 Врши се измена  следећих делова-Додатни услови понуђачима прописани чланом 76.  ЗЈН-

Кадровски капаците- страна 9/37 :

Опис

МЕЊА СЕ 2.Кадровски капацитет-располаже довољним кадровским капацитетом, и то да има 

у радном односу на неодређено или одређено време, по основу уговора о делу, 

уговора о обављању привремених и повремених послова,  најмање:

- 1 дипл.инг.са лиценцом 310 или 311 или 312

Измене и допуне конкурсне документације

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ



- 2 руковаоца грађ.машинама

- 2 возача

- 2 кв или нкв радника

И ГЛАСИ 2.Кадровски капацитет-располаже довољним кадровским капацитетом, и то да има 

у радном односу на неодређено или одређено време, по основу уговора о делу, 

уговора о обављању привремених и повремених послова,  најмање:

- 1 дипл.инг.са лиценцом 310 или 311 или 312

- 1 дипл.инг.са лиценцом 410 или 411 или 412

- 2 руковаоца грађ.машинама

- 2 возача

- 2 кв или нкв радника

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

У прилогу достављамо :

-измењен прилог 5-Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и допунама 

конкурсне документације.
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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 дефинисан за предметну јавну 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.  

1.Технички капацитет- да располаже довољним техничким капацитетом, односно да има на 

располагању следећу механизацију и опрему:

-1 булдозер

-1 багер

-1 камион кипер

-1 утоваривач

Доказ:

1.

-Фотокопија пописне листе основних средстава на дан 31.12.2015.год ако је понуђач власник 

механизације  и  опреме,  са  видно обележеном-маркираном механизацијом и  опремом или 

рачун, купопродајни уговор ако је понуђач постао власник механизације  и опреме после 
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Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то:



31.12.2015.год. Или

-уговор о закупу, или  уговор о лизингу, ако понуђач није власник механизације.

2.

Важеће саобраћајне  дозволе за  возну покретну механизацију,  са  читачем и одштампаним 

сликама регистрационих налепница, из које се види регистарски број возила и датум истека 

важења регистрације.

МЕЊА ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог 11

2.Кадровски капацитет-располаже довољним кадровским капацитетом, и то да има у радном 

односу на неодређено или одређено време, по основу уговора о делу, уговора о обављању 

привремених и повремених послова,  најмање:

- 1 дипл.инг.са лиценцом 310 или 311 или 312

- 1 дипл.инг.са лиценцом 410 или 411 или 412

- 2 руковаоца грађ.машинама

- 2 возача

- 2 кв или нкв радника

Доказ: 

фотокопије Уговора о раду и образац пријаве на обавезно социјално осигурање (уколико је 

лице  запослено  код  понуђача)  ,  односно,  Уговора  о  делу,  Уговора  о  привременим  и 

повременим пословима  (уколико је  лице  уговорно  ангажовано код  понуђача),  фотокопије 

радних  књижица,  фотокопије  тражених  ЛИЦЕНЦИ  и  ПОТВРДЕ  издате  од  стране 

инжењерске коморе Србије.

МЕЊА ИЗЈАВА-САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог 11

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, Понуђач је дужан 

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.11.1. ) и услов из тачке 

5.  (члана  75.  Став  1.  Тачка  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће  Понуђач  извршити  преко 

Подизвођача. 

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки Понуђач из групе Понуђача 

мора  да  испуни  обавезне  услове  .  Испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку 

предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. Закона, 

којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  понуђач  из  групе  понуђача 

потврђује  да  испуњава  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  из  члана  75.  Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом, (ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11) ,а услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона дужан је да 

достави  понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела  набавке  за  који  је 

неопходна испуњеност тог услова.  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена  печатом.  Додатне  услове  испуњавају 

кумулативно.
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Доказе  за  које  је  конкурсном  документацијом  предвићена  ИЗЈАВА наручилац  може пре 

доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од  понуђача,  чија  је  понуда  оцењена  као 

најповољнија, да достави копију, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.

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) 4) 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.
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