Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад
Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Кориснички центар (тел.): 0800 100 021;
e-mail: toplana@nstoplana.rs, web: www.nstoplana.rs

Шифра делатности: 3530;
Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Рачун: 160-121608-69 (Banca Intesa)
105-800199-85 (AIK Banka)
325-9500700008494-30 (OTP banka)

Датум:24.05.2017. године
Место: Нови Сад
Број:1-3/17-И-1

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр.124/2012 и 14/15 и 68/15) Комисија за спровођење поступка
јавне набавке број 1-3/17 наручиоца Јавног комуналног предузећа Новосадска топлана
Нови Сад врши
ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
у отвореном поступку јавне набавке
Пројектовање и изградња котла на ТО „Исток“
број јавне набавке: 1-3/17
У конкурсној документацији за јавну набавку радова: Пројектовање и изградња котла
на ТО „Исток“, број ј.н. 1-3/17, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила РС и база
прописа дана 04.05.2017. мења се следеће:

1. Одељак III конкурсне документације – Услови за учешће из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова,
део у вези са додатним условима, тачка 3. да испуњава услов кадровског
капацитета, алинеја 1. и алинеје 6. и 7. мењају се и гласе:

 три стручна лица – дипломирани/мастер инжењер машинства која поседују
лиценцу 330 - Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике, од којих најмање једно стручно лице мора имати и
лиценцу 430 - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике.
Минимално једно од наведена три стручна лица мора имати референцу да је
било одговорни пројектант (за лица са лиценцом 330) на пројектовању изведене
конструкције вреловодног котловског постројења капацитета 58МW и више, у
последњих 5 година до дана подношења понуда.
Минимално једно од наведена три стручна лица мора имати референцу да је
било одговорни извођач радова (за лице са лиценцом 430) на
уградњи/изградњи/монтажи изведене конструкције вреловодног котловског
постројења капацитета 58МW и више, у последњих 5 година до дана подношења
понуда.
Наведена стручна лица морају се навести у Обрасцу бр. 10 Изјава о кључном
особљу понуђача;
 три стручна лица – дипломирани/мастер инжењер електротехнике која

поседују лиценцу 352 - Одговорни пројектант управљања електромоторним
погонима - аутоматика, мерења и регулација или лиценцу 350 - Одговорни
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона од којих
најмање једно стручно лице мора имати и лиценцу 450 - Одговорни извођач
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.
Минимално једно од наведена три стручна лица мора имати референцу да је
било одговорни пројектант (за лица са лиценцом 350 или 352) на пројектовању
изведене конструкције вреловодног котловског постројења капацитета 58МW
и више, у последњих 5 година до дана подношења понуда.
Минимално једно од наведена три стручна лица мора имати референцу да је
било одговорни извођач радова (за лица са лиценцом 450) на
уградњи/изградњи/монтажи изведене конструкције вреловодног котловског
постројења капацитета 58МW и више, у последњих 5 година до дана подношења
понуда.
Наведена стручна лица морају се навести у Обрасцу бр. 10 Изјава о кључном
особљу понуђача;
 два стручна лица – дипломирани/мастер грађевински инжењер која поседују
лиценцу 310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката
високоградње, нискоградње и хидроградње од којих најмање једно стручно лице
мора имати и лиценцу лиценцу 410 - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње,
нискоградње и хидроградње.
Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било
одговорни пројектант (за лице са лиценцом 310) на пројектовању индустријских
објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година
до дана подношења понуда.
Минимално једно од наведена два стручна лица мора имати референцу да је било
одговорни извођач радова (за лице са лиценцом 410) на изградњи индустријских
објеката у минималној вредности од 20.000.000,00 динара у последњих 5 година
до дана подношења понуда.
Наведена стручна лица морају се навести у Обрасцу бр. 10 Изјава о кључном
особљу понуђача.

2. Одељак III конкурсне документације – Услови за учешће из члана 75. и 76.

Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова,
поднаслов “Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе
понуђача“мења се и гласи:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона,
што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услов у вези са
непостојањем регистрованог покренутог поступка стечаја или ликвидације мора
испунити сваки подизвођач.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Услов у вези са непостојањем регистрованог покренутог
поступка стечаја или ликвидације мора испунити сваки члан групе. Услове у вези са
капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације. С тим у вези, а
имајући у виду послове које ће у складу са одредбама Споразума о заједничком

извршењу набавке радити сваки члан групе понуђача, група понуђача мора испунити
заједно тражене услове пословног капацитета на следећи начин:
• у делу референци: да ће члан групе којем се признају референце за одређене
радове и изводити те радове по овој јавној набавци у складу са Споразумом;
• у делу захтеваних сертификата: да члан групе којем се признају референце за
машинске радове и који ће изводити машинске радове поседује тражене
сертификате
o (SRPS) ISO 9001:2008 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO
9001:2015)
o (SRPS) ISO 14001: 2005 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO 14001:
2015)
o (SRPS) OHSAS 18001:2008
o (SRPS) EN ISO 3834-2
o PED97/23/EC зa EN 12952

3. Одељак III конкурсне документације – Услови за учешће из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова,
део у вези додатним условима, додаје се тачка 5. која гласи:
5) Поступак стечаја или ликвидације
 Да није регистрован код Агенције за привредне регистре поступак стечаја или
ликвидације
Доказ испуњености услова:
• Потврда издата од стране Агенције за привредне регистре
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)

4. Одељак VI конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине
понуду, тачка бр. 9.- “ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА“ став 4. мења се и гласи:

Услов у вези са непостојањем регистрованог покренутог поступка стечаја или
ликвидације мора испунити сваки члана групе. Услове у вези са капацитетима, у
складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу
достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. С тим у вези, а
имајући у виду послове које ће у складу са одредбама Споразума о заједничком
извршењу набавке радити сваки члан групе понуђача, група понуђача мора испунити
заједно тражене услове пословног капацитета на следећи начин:
• у делу референци: да ће члан групе којем се признају референце за одређене
радове и изводити те радове по овој јавној набавци у складу са Споразумом;
• у делу захтеваних сертификата: да члан групе којем се признају референце за
машинске радове и који ће изводити машинске радове поседује тражене
сертификате
o (SRPS) ISO 9001:2008 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO
9001:2015)
o (SRPS) ISO 14001: 2005 (односно новију верзију стандарда - (SRPS) ISO 14001:
2015)
o (SRPS) OHSAS 18001:2008
o (SRPS) EN ISO 3834-2

o PED97/23/EC зa EN 12952

5. Одељак VI конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине
понуду, тачка бр. 10.- “ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА“ став
8. мења се и и гласи:

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку
Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност
тих услова. Услов у вези са непостојањем регистрованог покренутог поступка
стечаја или ликвидације мора испунити сваки подизвођач.

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. У осталом делу конкурсна
документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-3/17

