
 

На основу члана чл. 54. став 12. тачка 1)  и 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку   услуга израде 

пројектне документације за потребе изградње канализационе мреже на градском и 

сеоском подручју града Ниша, ради закључења оквирног споразума са 3 понуђача, са 

периодом трајања оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка број 404-

2/58У/2019-28, која се спроводи у отвореном поступку, обавештава сва заинтересова лица 

да је извршена измена   конкурсне документације број 1. 

 

ИЗМЕНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1 

 

На страни 19/44 у делу образац број IV конкурсне документације -  Додатни услови  

које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет:  
Да је понуђач у 2017, 2018. и 2019. години до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки израдио : 

a)   пројектно техничку документацију са техничком контролом за потребе изградње 

канализационе мреже у вредности минимум 36  милиона динара без ПДВ, 

 

Измењена страница конкурсне докуметације  19/44, је саставни деo конкурсне 

документације. Понуђачи су у обавези да своје понуде припреме у складу са 

извршеном Изменом  конкурсне документације број 1., у супротном њихова понуда 

ће бити одбијена као неприхватљива, у вези члана 3. тачка 33) Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

Прилог: - Измењена страна  19/44.     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Измена КД бр.1 - страна 19/44 конкурсне документације за ЈН бр. 404-2/58У-2019-28 

 

Порталу јавних набавки нема дане неликвидности. Уколико понуду подноси понуђач са 

подизвођачем или група понуђача, неопходно је да сваки подизвођач, односно сваки  члан 

групе понуђача немају дане неликвидности.  

 

Доказ: Потврда о броју дана непрекидне неликвидности издата од стране Народне банке 

Србије.   

 

Напомена: Потврду о броју дана неликвидности преузеће наручилац на дан отварања 

понуда са званичне странице Народне банке Србије - Претраживање дужника у принудној 

наплати и иста ће бити презентована на јавном отварању понуда.  

Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без 

подношења захтева за издавање потврде. 

 

2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет:  
Да је понуђач у последњих 5 година   до дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки израдио : 

a)   пројектно техничку документацију са техничком контролом за потребе изградње 

канализационе мреже у вредности минимум 24  милиона динара без ПДВ, 

б) најмање  три пројекта за извођење или за грађевинску дозволу за канализације, од тога 

минимум један пројекат мора бити минималне дужине   500 метара, пречника већег од Ø 

500mm, 

в) најмање 6 (шест) топографских планова за пројекте канализације. 

      

 Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца услуге које, поред 

осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт 

телефон), податке о привредном субјекту који је пружио услуге, опис пружене услуге са 

обавезним навођењем финансијске вредности пружене услуге, односно дужине 

пројектованих канализационих мрежа, датум, месец и годину пружања услуге. Уз сваку 

достављену потврду приложити фотокопију закљученог уговора.  

 

3. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - технички капацитет:  
 Понуђач треба да поседује или да има право располагања техничким капацитетом ради 

учешћа у поступку јавних набавки и то:  

 - најмање једно теренско возило; 

- најмање четири рачунара са лиценцним софтвером Autocad или одговарајуће за 

пројектовање линијских система; 

-  најмање две лиценце легалног рачунарског програма за пројектовање линијских 

система. 

Доказ: За најмање једно теренско возило: Копија очитаних података из важеће 

саобраћајне дозволе на дан отварања понуда и копија Полисе осигурања. 

У случају да возило није у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или 

Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да 

понуђач исто има на располагању. 

 

За најмање:  

-  четири рачунара са лиценцним софтвером Autocad или одговарајуће 

-  две лиценце легалног рачунарског програма за пројектовање линијских система. 

Доказ: Фотокопија пописне листе основних средстава или било који други доказ о 

располагању траженом опремом ( рачун, уговор о закупу...). 

 

Напомена: 


