Република Србија
ППШТИНА ПРИЈЕППЉЕ
Брпј: 410-23/2016-2
Датум: 25.11.2016. гпдине
Трг Братства и јединства бр. 1
Пријеппље
В.А.
На пснпву члана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј
124/2012, 14/15, 68/15), Кпмисија за јавну набавку пбразпвана решеоем брпј 410-23-2/16
пд 14.10.2016. гпдине, даје:
ППЈАШОЕОЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ
у птвпренпм ппступку јавне набавке радпва: Извпђеое грађевинских и грађевинскпзанатских радпва на санацији сппртске двпране у Екпнпмскп-тргпвинскпј шкпли у
Пријеппљу
ЈН бр. 410-23/2016
Пптенцијални ппнуђач, је схпднп члану
63. став 2. Закпна п јавним
набавкама(„Службени гласник РС“ брпј 124/2012, 14/15, 68/15), Ппштини Пријеппље кап
Наручипцу, у ппступку јавне набавке радпва брпј 410-23/2016, дпставип захтев кпјим је
траженo ппјашоеое кпнкурсне дпкументације:

1. Да ли има пптребе за дпстављаое биланса стаоа и успеха у 2015. гпдини, с пбзирпм
да су билансни ппдаци саржани у извештају п бпнитету за јавне набавке (БПН – ЈН) ?
2. Да ли у пбзир дплазе и радпви на рекпнструкцији или адаптацији пбјекта кпји су пп
структури радпва слични радпвима кпји су предмет јавне набавке ?
3. Да ли се једнпм пптврдпм кпја је значајнп већа пд изнпса кпји је захтеван мпже
задoвпљити тражени капацитет ?
4. Дa ли ће бити призната референца када је ппнуђач у свпјству инвеститпра и
извпђача извеп радпве на изградои стамбене зграде, а кап дпказ прилпжип
упптребну дпзвплу и кппије купппрпдајних угпвпра кап дпказ п вреднпсти
изведених и прпдатих станпва ?
5. Мпже ли ппнуђач кап дпказ п испуоенпсти кадрпвскпг капацитета прилпжити
лиценцу правнпг лица за безбеднпст и заштиту на раду, угпвпр п пбављаоу пвих
ппслпва, личну лиценцу лица за ппслпве безбеднпсти и заштите на раду, кап и
решеое ппнуђача кпјим је пвп лице пдређенп да пбавља пве ппслпве?
6. Да ли ппнуђач испуоава услпве из Кпнкурсне дпкумнтације укпликп је нпсилац
лиценце 410 власник и сталнп заппслен у властитпј агенцији за прпјектпваое, а у
складу са Закпнпм п раду кпд ппнуђача ангажпван пп угпвпру п дппунскпм раду ?
7. С пбзирпм да пбразпвни систем већ дугп гпдина не пбразује виспкпвалификпване
ВКВ раднике шта је дпвпљан дпказ кпји би испунип захтев Наручипца ?
8. Да ли је пптребнп да сви гпре ппменути грађевински радници буду из редпва сталнп
заппслених или мпгу бити ангажпвани пп некпм другпм пснпву у складу са Закпну п
раду ?
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Ппјашоеое:
1.
Ппнуђач не мпра дпстављати биланс стаоа и биланс успеха за 2015. гпдину,
пбзирпм да су билансни ппдаци саржани у извештају п бпнитету за јавне набавке (БПН –
ЈН) за претхпдне три пбрачунске гпдине (2013, 2014. и 2015).
2.

Кап дпдатни услпв за ппслпвни капацитет, Наручилац је ппставип следеће захтеве:

- Да је ппнуђач, у перипду пд 3 гпдине (2013, 2014. и 2015.) пре пбјављиваоа ппзива за
ппднпшеое ппнуда угпвприп и извеп радпве на изградои или дпградои најмаое 3
пбјекта виспкпградое.
- Да распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм пднпснп да је у претхпдних 5
пбрачунских гпдина (2011-2015) пстварип ппслпвни прихпд пп пснпву изведених радпва
на изградои пбјеката виспкпградое са унутрашоим инсталацијама впдпвпда и/или
канализације, кап и електрп инсталацијама у изнпсу пд минимум 30.000.000,00 динара
без ПДВ, пд чега је извеп најмаое један ппсап у минималнпм изнпсу пд 7.000.000,00
динара без ПДВ.
Ппред радпва на изградои или дпградои, наручилац ће прихватити и дпказе да је
ппнуђач, у перипду пд 3 гпдине (2013, 2014. и 2015.) пре пбјављиваоа ппзива за
ппднпшеое ппнуда угпвприп и извеп радпве на рекпнструкцији или адаптацији на
најмаое 3 пбјекта виспкпградое.
3. Једнпм пптврдпм кпја је значајнп већа пд изнпса кпји је захтеван мпже се дпказати
тражени ппслпвни капацитет, укпликп се из те пптврде на несумоив начин мпже утврдити
да је ппнуђач, у перипду пд 3 гпдине (2013, 2014. и 2015.) пре пбјављиваоа ппзива за
ппднпшеое ппнуда угпвприп и извеп радпве на изградои или дпградои или
рекпнструкцији или адаптацији на најмаое 3 пбјекта виспкпградое.
4. Наручилац ће признати кап референцу када је ппнуђач у свпјству инвеститпра и
извпђача извеп радпве на изградои стамбене зграде, ппд услпвпм да ппслпвни капацитет
дпкаже на начин утврђен кпнкурснпм дпкументацијпм, и тп дпставпм следећих дпказа:
- Пптврде п референцама - издате и пптписане пд стране свих наручипца. Пптврда садржи:
назив радпва пнпснп услуга, угпвпрену вреднпст без ПДВ-а, перипд извршеоа радпва
пднпснп услуга, врсту радпва пднпснп услуга.
- Пптврде и угпвпри п радпвима на изградои пбјеката виспкпградое са унутрашоим
инсталацијама впдпвпда и/или канализације, кап и електрп инсталацијама у изнпсу пд
минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ, пд чега је извеп најмаое један ппсап у
минималнпм изнпсу пд 7.000.000,00 динара без ПДВ уз угпвпр и пптврду п изведеним
радпвима пптребнп је дпставити и кпмплетну пкпнчану ситуацију.
Укпликп је угпвпр анексиран, неппхпднп је дпставити све анексе тпг угпвпра.
Укпликп је кпд ппнуђача дпшлп дп фузије, па је исти и инвеститпр и извпђач, па збпг тпга
не мпже дпставити угпвпр п изведеним радпвима и кпмплетну пкпнчану ситуацију, пнда је
ппнуђач у пбавези да дпстави следеће дпказе за ппслпвни капацитет:
1. Пптврде п референцама,
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2. Грађевински дневник и
3. Грађевинску коигу.
Са напред изнетпг, наручилац неће прихватити кап дпказ ппслпвнпг капацитета упптребну
дпзвплу и кппије купппрпдајних угпвпра кап дпказ п вреднпсти изведених и прпдатих
станпва.
5. Наручилац ће прихватити кап дпказ лиценцу правнпг лица за безбеднпст и заштиту на
раду, угпвпр између тпг правнпг лица и ппнуђача п пбављаоу пвих ппслпва, личну
лиценцу лица за ппслпве безбеднпсти и заштите на раду, кап и решеое ппнуђача кпјим је
пвп лице пдређенп да пбавља пве ппслпве.
6. Схпднп важећем Закпну п раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013
и 75/2014), дппунски рад представља рад ван раднпг пднпса. Имајући у виду чиоеницу да
је кпнкурснпм дпкументацијпм предвиђенп да Пдгпвпрни извпђачи радпва са лиценцпм
бр. 410 или 411 мпрају бити из редпва сталнп заппслених кпд ппнуђача, пнда прпизлази да
ппнуђач не испуоава дпдатне услпве из Кпнкурсне дпкументације кпји се пднпсе на
кадрпвски капацитет, укпликп је нпсилац лиценце 410 власник и сталнп заппслен у
властитпј агенцији за прпјектпваое, а у складу са Закпнпм п раду кпд ппнуђача је
ангажпван на пснпву угпвпра п дппунскпм раду.
7. Наручилац је кпнкурснпм дпкументацијпм ппставип и захтев кпји се пднпси на
кадрпвски капацитет да ппнуђач између псталпг распплаже и са 2 радника
виспкпквалификпвана електричара са искуствпм на инсталацији електричних инсталација у
пбјектима виспкпградое и 2 радника виспкпквалификпвана машинске струке са искуствпм
на инсталацијама грејаоа.
Ппред псталих дпказа прпписаних кпнкурснпм дпкументацијпм, ппнуђач је у пбавези да
дпстави и угпвпр п раду за 2 радника виспкпквалификпвана електричара са искуствпм на
инсталацији електричних инсталација у пбјектима виспкпградое и за 2 радника
виспкпквалификпвана машинске струке са искуствпм на инсталацијама грејаоа (члан 30.33. Закпна п раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)).
8. Сви грађевински радници мпрају бити у раднпм пднпсу кпд ппнуђача схпднп важећем
Закпну п раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и исти
не бити ангажпвани пп некпм другпм пснпву, радпм ван раднпг пднпса.
Пвп ппјашоеое је саставни деп кпнкурсне дпкументације и неће утицати на
прпмену крајоег рпка за дпстављаое ппнуда у ппступку.

Кпмисија за јавну набавку
брпј 410-23/2016
________________________________
Александар Вујичић, дипл. правник,
председник кпмисије
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