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: 26.05.2017. године
Место: Нови Сад
Број:1-3/17-И-2

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
ДРУГУ 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. кадровски капацитет, алинеја 5.
мења се и гласи:
 пет заваривача са сертификатом по SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1 за
поступак 135 или 136
У вези са овом изменом мења се и Образац 11. у Одељку V конкурсне
документације, а који се налази у прилогу овог документа.
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,
део у вези са додатним условима, тачка 3. кадровски капацитет, алинеја 8.
мења се и гласи:
 једно стручно лице – са минимално II степеном високог образовања, које је
било Представник понуђача или другог извођача на пројектима реализованим
према FIDIC условима уговарања (FIDIC руководилац изградње) у минималној
вредности од 300.000.000,00 (тристотинемилиона) динара у последњих 5
година. Наведено стручно лице мора се навести у Обрасцу бр. 10 Изјава о
кључном особљу понуђача
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 са додатним условима, тачка 3. кадровски капацитет, докази
испуњености услова, алинеја 3. допуњује се и гласи:
4. Фотокопија лиценци за инжењере машинства, електротехнике и грађевинарства, са
потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца
подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца
није одузета;
за лица која су страни држављани:

-

лиценца Инжењерске коморе или одговарајуће овлашћење надлежног органа
државне управе стране државе, издата том лицу као одговорном
пројектанту/одговорном извођачу радова
доказ да је то лице члан Инжењерске коморе стране државе чији је
држављанин, под условом да је у тој страној држави организована
Инжењерска комора;
доказ о усклађености лиценце (издатог овлашћења надлежног органа
држване управе) тог лица са правилима Инжењерске коморе Србије, под
условима реципроцитета, издат од стране Инжењерске коморе Србије
доказ да је између стране Инжењерске коморе и Инжењерске коморе Србије
заључен споразум о међусобном признавању издатих лиценци издат од
стране Инжењерске коморе Србије, у ком случају се не подноси доказ из
претходне алинеје
Напомена: Закључком Владе Републике Србије, број 021-2369/2017 од
06.04.2017. године, дефинисано да Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, као орган који врши надзор над
законитошћу рада Инжењерске коморе Србије, преузима извршавање
поверених послова који се односе на утврђивање испуњености услова за
издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту,
одговорног пројектанта и одговорног извођача радова, најдуже 120 дана
почев од дана доношења овог закључка, а у складу са Законом. С тим у вези,
Наручилац ће прихватити и све важеће лиценце за одговорног
пројектанта и одговорног извођача радова које је издало Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и доказе о
усклађености лицеци или постојању закљученог споразума између
инжењерских комора издате од стране Министарства.

5. 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. кадровски капацитет, докази
испуњености услова, алинеја 5. допуњује се и гласи:
5. Фотокопија уверења о стручној оспособљености заваривача (атести) према
СРПС ЕН 287-1, односно СРПС ЕН ИСО 9606-1:2015, за поступке 111, 141 и 135 или
136.
6. Одељак VI конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине
понуду, тачка бр. 19. “ОБИЛАЗАК РАДИ УПОЗНАВАЊА ОБЈЕКТА НАРУЧИОЦА“
мења се и и гласи:

Наручилац ће омогућити заинтересованом лицу (потенцијалном понуђачу) које је
преузело конкурсну документацију са Портала јавних набавки или интернет
странице Наручиоца, обилазак локације извођења радова ради сагледавања обима
посла и припремања прихватљиве понуде, у складу са чланом 61. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Заинтересовано лице има могућност да најмање два дана пре истека рока за
подношење понуда, писаним путем затражи заказивање обиласка локације
извођења радова.
У вези са наведеним представник заинтересованог лица се има обратити
овлашћеном представнику Наручиоца, Паулина Марјановић на е мaил
paulina.marjanovic@nstoplana.rs, те у договору с њом заказати тачан термин
обиласка локације извођења радова.
Заказани термин упознавања може бити најраније први следећи радни дан у
односу на дан када се потенцијални понуђач обратио конктакт особи Наручиоца.
Договореном упознавању ће присуствовати представник Наручиоца и
представник потенцијалног понуђача. Упознавање ће бити могуће организовати у
радни дан и радно време Наручиоца, са терминима заказивања од 08-14 часова.
Понуђачи који се упознају са локацијом извођења радова у заказаном термину
добиће потврду потписану од стране представника Наручиоца.
У случају да потенцијални понуђач не изврши обилазак локације сматраће се да
има све информације које су потребне за сагледавање обима посла и припремање
прихватљиве понуде.
7. У Прилогу 1. конкурсне документације, тачка А.1, подтачка А1.2. став 6 мења се
друга реченица и гласи:
Горње одмориште планирати тако да је висина од пода газишта одморишта
до горње коте конструкције крова минимално 2,6 метара висине да би радник
био несметано у могућности да се креће горњом котом платформе.
8. У Прилогу 2. конкурсне документације , став 4. алинеја 1. и тачка 2. – Вреловодни
котао мењају се и гласе:
• од горње коте оплате котла до најниже коте крова мора бити
минимално 2,6 m.
• Температура воде на улазу
од 10оC (хладни старт) до 80оC
9. У Прилогу 3. конкурсне документације, тачка 3.4.2. Систем за управљање и
надзор котла К4, став 3 мења се и гласи:
• PLC (PLC-K4) управља подсистемом котловског постројења К4,
комуникација са оператером (Human Interface) се обавља преко екрана
за командовање додиром (Touch Screen HMI-K4) и локални систем за
надзор, управљање и аквизицију података се обавља из постојећег
SCADA окружења ТО Исток (2 SCADA радне станице – toistok1 и toistok2).

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

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1-3/17

ОБРАЗАЦ 11
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМ/АНГАЖОВАНИМ РАДНИЦИМА
(који нису дефинисани као кључно особље у обрасцу 10.)
Подаци о запосленим/ангажованим радницима
Инжењер за заваривање – специјалиста IWE или ЕWE (према SRPS EN 719)
р.бр.
Име и презиме запосленог/ангажованог радника
1)
2)
Заваривачи са сертификатом заваривача по SRPS EN 287-1 или SRPS EN ISO 9606-1
р.бр.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Име и презиме запосленог/ангажованог радника
за поступак 111

за поступак 141

за поступак 135 или 136

У _______________________ дана ________2017.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________

Напомена: У случају заједничке понуде групе понуђача овај образац се доставља као
збирни за све чланове групе.

