Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број:03/938-5
Датум:29.03.2016 године.
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”бр.124/2012,14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 09-1/2016 - Радови на
хитним интервенцијама водовода и канализације:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или
допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници.

На страни 16. у КД за ЈН 09-1/2016- Радови на хитним интервенцијама водовода и
канализације Наручилац је навео:

1)

Р.бр. ОБРАЗАЦ 2 - за оцену испуњености

Упутство за доказивање прописаних услова

услова за учешће у поступку јавне
набавке

Врста доказа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1

да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар

2

да он и његов законски заступник није потврде надлежног суда (потврде не старије
осуђиван за неко од кривичних дела као од 2 месеца пре отварања понуда) или
члан организоване криминалне групе, да изјава.
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

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;

4

да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.

Копија дозволе надлежног органа

/

/

Копиај извода из регистра надлежног органа

потврде надлежног пореског органа и
организације
за
обавезно
социјално
осигурање или потврде надлежног органа да
се понуђач налази у поступку приватизације
(потврде не старије од 2 месеца пре
отварања понуда) или изјава.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом:
1.Лиценца за грађевинске радове 400 или
411 или 412 или 413 или 414 или 415
или 418
2.Сертификат ISO 9001
3.Најмање 2 запослених лица (сервисер
обучен да обавља послове за предметну
набавку)
4.Референца за обављање предметне
делатности у последње три године
најмање три милиона динара оверена од
стране корисника услуга

Понуђач је у обавези да достави:
1.Неоверена копија
2. Неоверена копија
3. М-3 образац,радна књижица.
4.Фотокопија уговора

НАПОМЕНА за Образац бр. 2:
Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, из Обрасца за оцену испуњености услова у
поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној
документацији (Обраѕац бр. 3).
Испуњеност додатних услова-доказ: Потребно је доставити неоверене фотокопије
тражених докумената (Сертификат,лиценца,радне књижице, М-3 образац и уговоре).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави 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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију
привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.

На страни 19. у КД за ЈН 09-1/2016- Радови на хитним интервенцијама водовода и
канализације Наручилац је навео:
2)
Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
бр.___________од __________године

за ЈНМВ бр. 09-1/2016-“ Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације”
Понуде слати према Техничкој спецификацији постојећих ресурса и која је саставни део Захтева за
понуду
1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача: ___________________________________________________
Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________
Овлашћена особа (потписник понуде): ___________________________________________________
Матични број понуђача: ______________________________
Порески број понуђача:______________________________
2. Понуду подносимо ( заокружити) :
а) самостално
б) са подизвођачем

в) као заједничка понуда

Понуда за „Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације“
1. Радови на замени канализационих цеви.............................__________________
2. Радови на замени водоводних цеви......................................__________________
3. Разни радови ............................................................................__________________
4.Керамичарски радови..............................................................__________________
______________________________________________________________________________
У К У П Н О динара без ПДВ-а: _______________
ПДВ

______%

:

______________

У К У П Н О динара са ПДВ-ом:_______________
Цена за наведене радове даје се као збирна до краја испоруке добра ове јавне набавке.
Цена за радове из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације,
Гарантни рок на уграђени материјал и рад је _____________ (најмање 6 месеци)
Рок извршења услуга: _________________ (не дужи од 1 дана од налога Наручиоца)
Важност понуде: ______ дана (не мање од 30 дана)
Рок плаћања: _______ дана (не краћи до 45 дана, нити дужи од 60 дана)
Београд, ________2016. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.

______________________

На страни 20. у КД за ЈН 09-1/2016- Радови на хитним интервенцијама водовода и
канализације Наручилац је навео:
3)
Образац бр. 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

РАДОВИ
НА ХИТНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ
Ценом је обухваћен преглед цеви, сечење на одговарајућу димензију, демонтажа
оштећене цеви, монтажа нове цеви са свим потребним фазонским деловима и
прописним спајањем и падирањем.
Обрачун по м¹ постављене инсталације.
1. RADOVI NA ZAMENI KANALIZACIONIH CEVI (PLASTIČNE CEVI I FAZONSKI KOMADI)
prečnik
cevi

dužina cevi u
metrima

ø 70

15

ø 110

15

ø 125

15

ø 160

15

Jedinična cena bez
pdv-a

Cena sa PDVom

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa
PDV-om

kanalizaciona cev
kanalizaciona cev
kanalizaciona cev
kanalizaciona cev

KOLIČINA

ROFIL LUKOVA
ø 70/45-90

20

ø110/45-90

20

ø125/45-90

20

ø160/45-90

20

PROFIL RAČVI K-T
ø70

4

ø110

4

ø125

4

ø160

4

PROFIL REVIZIJA
ø70/50

3

ø110/50

3

ø110/70

3

ø125/110

3

ø160/110

3

ø160/125

3

JEDINIČNA CENA
BEZ PDV-A

CENA SA
PDV-OM

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa PDVom

На страни 23. у КД за ЈН 09-1/2016- Радови на хитним интервенцијама водовода и
канализације Наручилац је навео:
4)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ ...__________________
2. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ ...............__________________
3. РАЗНИ РАДОВИ .....................................................................__________________
4. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ................................................__________________
__________________________________________________________________
У К У П Н О динара без ПДВ-а: _______________
ПДВ

_____%

:

______________

У К У П Н О динара са ПДВ-ом:_______________

Београд, ________2016. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.

______________________

Мења се тако да сада гласи:
1)

Р.бр. ОБРАЗАЦ 2 - за оцену испуњености

Упутство за доказивање прописаних услова

услова за учешће у поступку јавне
набавке

Врста доказа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1

да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар

2

да он и његов законски заступник није потврде надлежног суда (потврде не старије
осуђиван за неко од кривичних дела као од 2 месеца пре отварања понуда) или
члан организоване криминалне групе, да изјава.
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

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;

4

да има важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом.

Копија дозволе надлежног органа

/

/

Копија извода из регистра надлежног органа

потврде надлежног пореског органа и
организације
за
обавезно
социјално
осигурање или потврде надлежног органа да
се понуђач налази у поступку приватизације
(потврде не старије од 2 месеца пре
отварања понуда) или изјава.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

1

да понуђач располаже довољним
кадровским капацитетом на дан
отварања понуде:
1.Лиценца за грађевинске радове 400 или
410 или 411 или 412 или 413 или 414
или 415 или 418
2.Сертификат ISO 9001
3.Најмање 2 запослених лица (сервисер
обучен да обавља послове за предметну
набавку)
4.Референца за обављање предметне
делатности у последње три године
најмање три милиона динара оверена од
стране корисника услуга

Понуђач је у обавези да достави:
1.Неоверена копија лиценце
2. Неоверена копија сертификата
3. КВ или ВКВ мајстор – потврда о
оспособљености за радове на инсталацијама
водовода и канализације.
4.Фотокопија уговора

НАПОМЕНА за Образац бр. 2:
Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у
поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној
документацији (Образац бр. 3).
Испуњеност додатних услова-доказ: Потребно је доставити неоверене фотокопије
тражених докумената (Сертификат,лиценца,потврде и уговоре).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија да достави 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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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.
Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију
привредних субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.

2)
Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
бр.___________од __________године

за ЈНМВ бр. 09-1/2016-“ Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације”
Понуде слати према Техничкој спецификацији постојећих ресурса и која је саставни део Захтева за
понуду
1. Подаци о понуђачу:
Назив (име) понуђача: ___________________________________________________
Седиште и тачна адреса:_______________________________________________________
Овлашћена особа (потписник понуде): ___________________________________________________
Матични број понуђача: ______________________________
Порески број понуђача:______________________________
2. Понуду подносимо ( заокружити) :
а) самостално
б) са подизвођачем

в) као заједничка понуда

Понуда за „Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације“
1. Радови на замени канализационих цеви.............................__________________
2. Радови на замени водоводних цеви......................................__________________
3.Керамичарски радови..............................................................__________________
______________________________________________________________________________
У К У П Н О динара без ПДВ-а: _______________
ПДВ

______%

:

______________

У К У П Н О динара са ПДВ-ом:_______________
Цена за наведене радове даје се као збирна до краја испоруке добра ове јавне набавке.
Цена за радове из јавне набавке, а према спецификацији из конкурсне документације,
Гарантни рок на уграђени материјал и рад је _____________ (најмање 6 месеци)
Рок извршења услуга: _________________ (не дужи од 1 дана од налога Наручиоца)
Важност понуде: ______ дана (не мање од 30 дана)
Рок плаћања: _______ дана (не краћи до 45 дана, нити дужи од 60 дана)
Београд, ________2016. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.

______________________

3)

Образац бр. 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

РАДОВИ
НА ХИТНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ
Ценом је обухваћен преглед цеви, сечење на одговарајућу димензију, демонтажа
оштећене цеви, монтажа нове цеви са свим потребним фазонским деловима и
прописним спајањем и падирањем.
Обрачун по м¹ постављене инсталације.
1. RADOVI NA ZAMENI KANALIZACIONIH CEVI (PLASTIČNE CEVI I FAZONSKI KOMADI)
prečnik
cevi

dužina cevi u
metrima

ø 70

15

ø 110

15

ø 125

15

ø 160

15

Jedinična cena bez
pdv-a

Cena sa PDVom

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa
PDV-om

kanalizaciona cev
kanalizaciona cev
kanalizaciona cev
kanalizaciona cev

KOLIČINA

ROFIL LUKOVA
ø 70/45-90

20

ø110/45-90

20

ø125/45-90

20

ø160/45-90

20

PROFIL RAČVI K-T
ø70

4

ø110

4

ø125

4

ø160

4

PROFIL REDUKCIJA
ø70/50

3

ø110/50

3

ø110/70

3

ø125/110

3

ø160/110

3

ø160/125

3

JEDINIČNA CENA
BEZ PDV-A

CENA SA
PDV-OM

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa PDVom

4)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ ...__________________
2. РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ ...............__________________
3. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ ................................................__________________
__________________________________________________________________
У К У П Н О динара без ПДВ-а: _______________
ПДВ

_____%

:

______________

У К У П Н О динара са ПДВ-ом:_______________

Београд, ________2016. године

потпис овлашћеног лица:
М.П.

______________________

Комисија за ЈНМВ 09-1/2016

