ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:07/10
Датум:19.02.2020. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге - Стручни надзор над извођењем
радова на енергетској санацији Дома Лиман, адаптацији и санацији објекта Дома Футог са
набавком и уградњом лифтова и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду,
ЈН ОП 07/2020, образована Решењем директора установе бр.07/3 од 10.02.2020. године,
сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДОМА ЛИМАН, АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА
ФУТОГ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ ЛИФТОВА И АНГАЖОВАЊЕ КООРДИНАТОРА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ, ЈН ОП 07/2020
У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 4.1. Обавезни услови, страна 6/47 у табели додаје
се ставка:
да има важећу дозволу надлежног Решење МУП-а РС којим се понуђач овлашћује
органа за обављање делатности за обављање послова пројектовања и извођења
која је предмет јавне набавке (чл. посебних система и мера заштите од пожара и
75. став 1. тачка 5) Закона);
то:
Израда пројекта стабилних система за гашење
пожара и извођење ових Система;
Израда пројекта стабилних система за дојаву
пожара и извођење ових система,
Израда пројекта стабилних система за детекцију
експлозивних гасова и параи извођење ових
система,
Израда анализа о зонама опасности и
одређивање ових зона на местима која су
угрожена од настанка експлозивних смеша
запаљивих гасова, пара запаљивих течности и
експлозивних прашина и експлозивних материја,
4.
Пројектовање
и
извођење
електричних
инсталација и уређаја за просторе угрожене
експлозивним
атмосферама
(запаљивим
гасовима, парама запаљивих течности и
експлозивним прашинама) и експлозивима
Пројектовање и извођење система за одвођење
дима и топлоте
Решење МУП-а РС којим се понуђач овлашћује
за обављање послова израде главног пројекта
за заштиту од пожара и
Решење МУП-а РС којим се издаје лиценца за
вршење послова пројектовања и надзора над
извођењем система техничке заштите.

У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 4.2. Додатни услови, Г) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
страна 9/47 у табели ставка 1 мења се и сада гласи:

1.



да поседује радно ангажоване:
•
два
дипломирана инжењера
архитектуре са лиценцом Инжењерске
коморе 300 или 400
•
два дипломирана грађевинска
инжињера са лиценцом 310 или 311
или 410 или 411
•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 350 или
450
•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 352
•
једног дипломираног инжењера
електротехнике са лиценцом 353 или
453
•
једног дипломираног машинског
инжињера са лиценцом 330 или 430
 једног
дипломирана
машинска
инжињера са лиценцом 333 или 434
једног дипломиранога инжењера са
лиценцом 381 – енергетска ефикасност
 једног
дипломираног инжењера
заштите од пожара са положеним
стручним испитом
•
1 лице са лиценцом МУП-а за
израду пројекта посебних система
(Б1-Б6) и лиценцом 350 или 353 или
352 или 453 или 452 или другу.
 минимум 2 лица са лиценцом МУПа за израду главног пројекта за
заштиту од пожара.

М-а обрасце за тражене инжењере и уговорe
о радном ангажовању
- копије важећих лиценци Инжењерске коморе
Србије
- за дипломираног инжењера заштите од
пожара диплому о стеченом високом
образовању, уверење о положеном стручном
испиту, М-а обрасце, уговоре о радном
ангажовању
Уколико запослени ангажовани уговором о
делу или другим уговором о радном
ангажовању нису у радном односу за исте је
потребно доставити Уговор о радном
ангажовању и М образац понуђача, а у колико
су радно ангажована лица у радном односу
потребно је доставити Уговор о радном
ангажовању и копију М обрасца послодавца
код кога су лица у радном односу.

У делу 4. Конкурсне документације бр.07/6 од 12.02.2020. године УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 4.2. Додатни услови, Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ страна 7/47 у
табели ставка 1 и 2 мења се и сада гласи:

1.

да је понуђач у претходне три године
рачунајући од дана објављивања
позива самостално или као члан групе
понуђача извршио / реализовао као
пружалац услуга најмање 3 (три)
стручна надзора - на објектима јавне
намене чија укупна инвестициона
вредности
износи
минимум

Референтна листа – пружених услуга
стручног надзора понуђача, као доказ
достављају се:
- попуњен, потписан Образац референтна
листа списак пружених услуга стручног
надзора,
- попуњен, потписан и Образац потврдереферентне листе (Образац потписује и
оверава претходни наручилац) и

800.000.000,00 динара без ПДВ-а, од
чега минимум два објекта морају бити из
облати социјалне заштите за смештај
одраслих и старијих особа

2.

Неопходно је да инжињери наведени у
оквиру кадровског капацитета и то минимум
један инжињер архитектуре са лиценцом
300 или 400, грађевински инжињер са
лиценцом 310 или 311 или 410 или 411,
захтевани инжењери електротехнике са
лиценцом 350 или 450, инжењери
електротехнике
са
лиценцом
352,
инжењери електротехнике са лиценцом 353
или 453, захтевани машински инжињери са
лиценцом 330 или 430, машински
инжињери са лиценцом 333 или 434
поседују следеће личне рефернце:
- Изведене стручне надзоре у периоду од
претходне четири године рачунајући од
дана објављивања позива, на минимум три
објекта јавне намене, од чега минимум два
објекта мора бити из облати социјалне
заштите за смештај одраслих и старијих
особа.

- Уговор о вршењу стручног надзора или
испостављена фактура;
- Уговори о ангажовању стручног надзора.
Понуђач може да приложи Потврде крајњег
корисника и у било ком другом облику
(форми),
уколико
je
већ
имао
на
располагању и уколико се из приложене
потврде недвосмислено могу утврдити
потребни подаци наведени у Обрасцу
потврде – Референтне листе. (Обрасци 6.6.
и 6.7.)

Референтна листа – пружених услуга
стручног надзора за личне референце
инжењера, као доказ достављају се:
- попуњен, потписан и печатом оверен
Образац
потврде-референтне
листе
(Образац потписује и оверава претходни
наручилац);
- попуњен, потписан, печатом оверен
Образац РЛ списак пружених услуга
стручног надзора (Обрасци 6.8. и 6.9.) и
- Решење о именовању стручног надзора.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.
Комисија за ЈН ОП 07/2020

