ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац,ул. Таковска бр. 2
ПИБ: 102182363 Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
е-маил: jn@gornjimilanovac.rs

На основу члана 63.став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“
бр.124/12) комисија сачињава

ДОПУНУ И ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку - Извођење грађевинско - занатских радова са инсталацијама на
адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза

*Допуњује се конкурсна документација на страни 6-7. у делу
Кадровски капацитет и то:
*да има у радном односу или уговором ангажовано лице са положеним стручним
испитом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара: Б2Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и и звођење ових система
ДОКАЗ:
Уверење о положеном стручном испиту за пројектовање и извођење посебних система
и мера заштите од пожара: Б2- Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и и
звођење ових система
*У осталом делу кадровски капацитет остаје непромењен.

Mења се Пословни капацитет и гласи:
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
*Да је у претходних 8 година (2006,2007,2008,2009,2010,2011, 2012, 2013) изводио радове у
области високоградње (изградња,реконструкција и адаптација) у износу од од
1.500.000.000,00 динара без пдв-а од чега је минимум један уговор у износу од
120.000.000,00 динара без пдв-а за грађевинско занатске радове, односно минимум
10.000.00,00 динара без пдв-а за електро радове, односно мин 30.000.000,00 динара без
пдв-а за термо машинске и термо техничке радове.
-да је понуђач у последњих осам година извео минимум један посао на објектима културе
(позоришта, опере, биоскопске дворане за мин 200 гледалаца).
Напомена: појединачни уговори испод 10.000.000,00 динара неће се узети у разматрање
траженог капацитета.
ДОКАЗ :
*референц листа понуђача са потврдом,
*окончана ситуација (прва и задња страна),
*Изјава инвеститора о капацитету сале – броју гледалаца.

ПРИЛОГ: ИЗМЕЊЕНА 12 СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Прилаже се измењена страна.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог 6.

Технички капацитет- доказ:
ДОКАЗ :
*картица основног средства са јасно исказаним траженим
техничким карактеристикама;
*очитана саобраћајна дозвола;
*фотокопије сертификата.
Кадровски капацитет- доказ:разац ПИО фонда ППП ПД
образац за месец који прети

Прилог 7.

*Образац ППП ПД за месец који претходи месецу у ком је
објављен позив за подношење понуда,
* за дипл.инг и атестиране завариваче прилаже се копија
радне књижице
*Уговор о ангажовању за лица која нису запослена код
понуђача;
*Копија лиценце са потврдом ИКС.
*копија атеста за вариоце по стандарду СРПС ЕН 287-1
издат од акредитоване фирме. Као прилог потребно је
доставити и сертификат о акредитацији фирме која је
издала атест вариоцима.
*уверење о положеном стручном испиту за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара: Б2Израда пројекта стабилних система за дојаву пожара и и
звођење ових система..

Прилог 8.

Прилог 9.

Прилог 10.

Прилог 11.

Пословни капацитет- доказ:
*референц листа понуђача са потврдом,
*окончана ситуација (прва и задња страна).
*Изјава инвеститора о капацитету сале – броју гледалаца.
Средства обезбеђења
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за аванс
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гараднтном
року
Динамички план
 Споразум између чланова групе за заједничко
извршење посла

