ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНMВ 1.3.117/2019

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 27-10/4-2019
Датум:....................02децембар.2019.године
Нови Сад

Број: ................................. 27-10/14-2019
Датум:.................... 06.децембар.2019

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова- Обнове електроинсталација у Владичанском двору
у Новом Саду
ред.број ЈНMВ 1.3.11/2019
БРОЈ КД: 27-10/6-2019 од 02-децембар.2019.године

Позив и Конкурсну документација објављени
на ПЈН и интернет страници наручиоца:

03.децембар2019.године

Рок за подношење понуда:

11.децембра.2019.године до 0900 часова

Јавно отварање понуда:

11.децембра.2019.године до 1400 часова
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На основу члана 61. Закона о јавним („Службени гласник РС“бр. 124/2012 и измене и
допуне Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“бр. 14/2015 „Службени гласник РС“бр.
68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.29/2013) и
„Службеном гласнику РС“ број 41/2019 објављен Правилник о допуни Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова, а у вези са Одлуком о покретању поступка број број 27-10/3-2019 од 02децембар.2019.године (ред. бр. ЈНMВ 1.3.11/2019),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 27-10/4-2019
од 02. децембар 2019.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова- Обнове електроинсталација у Владичанском
двору у Новом Саду
ред.број ЈНMВ 1.3.11/2019
БРОЈ КД: 27-10/6-2019 од 02-децембар.2019.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку за јавну набавку
радова- Обнове електроинсталација у Владичанском двору у Новом Саду ред.број ЈНMВ
1.3.11/2019
Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
02-децембар.2019.године.
На Захтев заинтересованог понуђача од 05.децембар 2019.године који је комисија
примила е-mailом допис, комисија је разматрала захтеве и донела одлуку да измени
конкурсну документацију и то у делу:,
Вршити измену и то
5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
бр.

1.

2.

УСЛОВИ
да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. став
1. тачка 1) Закона);

да он и његов законски заступник
није
осуђиван
за
неко
од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75.
став 1. тачка 2) Закона);

ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
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огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети
према месту рођења или
према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

3.

4.

5.

да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. став 1. тачка 4) Закона);

Да понуђач мора да има важећу
дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је
предмет јавне набавке (Члан 75.,
став 1, ЗЈН).
да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. став 2. Закона).

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија
Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних
локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески
обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач
има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више
локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица
локалних самоуправа представљају доказе на околност да
понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75.
став 1. тачка 4) ЗЈН.Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;
Копија решења или овлашћење за обављање послова
извођења посебних система и мера заштите од пожара
издато од Министарства унутрашњих послова Републике
Србије - Сектор за ванредне ситуације, Управе за преветивну
заштиту, за област извођења и пројектовања стабилних
система за дојаву пожара.
Изјава о поштовању прописа Образац 6.4.
Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и
овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група
понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
1.

А) Да понуђач у 2016,2017 и
2018.години није пословао са
губитком

ДОКАЗИ
А) У колико је понуђач правно лице доставља- Биланс
стања и биланс успеха за 2015,2016 и 2017. годину, издат
од Агенције за привредне регистре или БОН-ЈН који
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Б) да понуђач није био у блокади у
последње 3 године од дана
објављивања јавног позива

обухвата 2016, 2017 и 2018.години издат од Агенције за
привредне регистре
У колико је понуђач предузетник који води пословне књиге
по систему простог / двојног књиговодства доставља –
биланс успеха за три године или потврду пословне банке о
оствареном укупном промету на пословном рачуну за
претходне три обрачунске године (2015,2016 и 2017)
Б) Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата
после дана објављивања јавног позива, коју u случају
подношења заједничке понуде мора доставити сваки
понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о
јавним набавкама)
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

Б) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

А)Понуђач
треба
да
има
ангажованих
минимално
једног
инжењера са лиценцом за извођење
електроенергетских
инсталација
ниског и средњег напона (450)
-Понуђач треба да има ангажованих
минимално једног инжењера са
лиценцом
за
извођење
телекомуникационих
мрежа
и
cистема (453) и лиценцом за
пројектовање и извођење посебних
мера и система заштите од пожара,
и то: за извођење стабилних
система за дојаву пожара издату од
стране МУП-а Р. Србије (лиценца
Б2)., а који je обучен од стране
произвођача понуђеног система за
дојаву
пожара
(конкретно:
произвођача централне јединице)
да исти угради, пусти у рад и
одржава.
Један инжењер може да има више
тражених лиценци.
-Понуђач треба да има
минимално ангажованих 20 радника
са
завршеном
средњом
електротехничком школом.
Б)Да понуђач има радно ангажованог :
једно лице са уверењем од стране
Управе за безбедност и здравље на
раду о положеном стручном испиту o
практичној
опособљености
за
обављање послова безбедности и
здравља на раду

А) фотокопијe М обрасца или уговора о раду или уговора о
допунском раду или уговора о обављању привремених и
повремених послова, или уговора о делу, из којих се
недвосмислено може утврдити да су лица запослена или
ангажована код понуђача.
Напомена: уз доказ о ангажовању инжењера треба
приложити и копије лиценци издате од стране Инжењерске
коморе или надлежног министарства (лиценца 453, 450), као
и лиценце издате од стране МУП-а за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара, и то:
за пројектовање и извођење стабилних система за дојаву
пожара (лиценца Б2), као и потврду издату од стране
произвођача понуђене опреме (конкретно: произвођача
централне јединице), на име инжењера са лиценцом 453, да
је обучен за уградњу, пуштање у рад и одржавање понуђеног
система (потврда не сме бити старија од једне године
рачунајући од дана објављивања јавне набавке).
Б) Фотокопија М обрасца или уговора о раду,
копија лиценце за обављање послова безбедности и
здравља на раду издата од стране надлежног министарства
рада Републике Србије.
НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице
или предузетника који имају лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног
министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да
достави Уговор о ангажовању правног лица односно
предузетника и важећу лиценцу
--------------------------------------* Неоверене фотокопије

В) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

3.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Неопходан пословни капацитет:
A) За инсталацију предметног
система за аут. детекцију и дојаву
пожара:
-Да поседује потврду издату од
стране произвођача (или
овлашћеног представника
произвођача у Р. Србији) понуђене
опреме (конкретно: централне
јединице система за дојаву пожара)
на име понуђача, да је понуђач
овлашћен да испоручи, обучен да

A) Доказ:
-Фотокопије потврдe издатих од стране произвођача
понуђене опреме (или овлашћених представника
произвођача у Р. Србији) на име понуђача, да је понуђач
овлашћен да испоручи, обучен да угради и сервисира
понуђену опрему у делу заштите од пожара (конкретно:
централне јединице система за дојаву пожара), на територији
Републике Србије.
- Доказ да понуђена опрема у делу заштите од пожара
(конкретно: централна јединица) одговара траженим
техничким карактеристикама у виду извода из каталога или
других докумената издатих од стране произвођача из којих
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угради и сервисира понуђену
опрему, на територији Републике
Србије.

-Да понуђена опрема у потпуности
одговара
траженим
техничким
карактеристикама

се може видети да понуђена опрема задовољава тражене
техничке карактеристике и ЕN54 стандарде. Овај доказ може
бити достављен на српском или енглеском језику.
Достављена каталошка или друга документација мора бити
обележена тако да се јасно види на коју ставку предмера
понуде се дати документ односи.
--------------------------------------* Неоверене фотокопије

Б. Да је понуђач у претходне три
године,
рачунајући
од
дана
објављивања позива на Порталу
јавних набавки, реализовао најмање
3 пројекта са радовима
на
реконструкцији,
адаптацији
и
изградњи електричних инсталација
са заменом односно израдом НН
разводних
ормана,
у
укупној
вредности од минимум 6.000.000,00
динара

Б. Доказ:
- Попуњеном, од стране наручиоца овереном и потписаном
Потврдом о изведеним радовима, која је саставни део ове
КД и
- Фотокопијом оконачне ситуације потписане и оверене од
стране наручиоца и надзорног органа као доказом да су
радови завршени.

В. Да понуђач има успостављен
систем
управљања
квалитетом
ISO9001,
успостављен
систем
управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001,
успостављен систем управљања
заштитом животне средине ISO
14001, систем управљања енергијом
ISO 50001, систем безбедности
информација
ISO
27000
за
производњу опреме за дистрибуцију
електричне енергије, пројектовање и
изградњу
електроенергетских
и
телекомуникационих
објеката
и
постављање електроинсталације и
опреме.

В. Доказ:
Сертификат система менаџмента квалитетом ISO9001,
успостављен систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001, успостављен систем
управљања заштитом животне средине ISO 14001, систем
управљања енергијом ISO 50001, систем безбедности
информација ISO 27000 за производњу опреме за
дистрибуцију електричне енергије, пројектовање и изградњу
електроенергетских и телекомуникационих објеката и
постављање електроинсталације и опреме.
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

Г) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
Да понуђач у власништву има
инструмент
за
тестирање
ел.
инсталације, тзв. тестер, са потврдом о
стручној оспособљености за рад са
мерилом
за
испитивање
громобранских и нн електричних
инсталација најмање за једно стално
запослено лице

ДОКАЗИ
Доказ:
-Фактуром/рачуном о куповини инструмента и
- Потврдом о стручној оспособљености за рад са мерилом
за испитивање громобранских и нн електричних
инсталација.
- Фотокопијом/ама уговора о радном ангажовању или М
образац оспособљеног лица
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

Комисија је формирала поново нова упуства и треба да стији
5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
бр.

1.

УСЛОВИ
да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. став
1. тачка 1) Закона);

ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
овај доказ, јер је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
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да он и његов законски заступник
није
осуђиван
за
неко
од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75.
став 1. тачка 2) Закона);

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети
према месту рођења или
према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

3.

да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. став 1. тачка 4) Закона);

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства финансија
Понуђач је у обавези да достави уверења свих надлежних
локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески
обвезник изворних локалних прихода. Дакле, уколико понуђач
има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више
локалних самоуправа, потврде свих тих управа јединица
локалних самоуправа представљају доказе на околност да
понуђач испуњава обавезни услов за учешће из члана 75.
став 1. тачка 4) ЗЈН.Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;

4.

да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. став 2. Закона).

Изјава о поштовању прописа Образац 6.4.
Напомена: Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и
овере печатом сви понуђачи. Уколико понуду подноси група
понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.

2.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ
А) Да понуђач у 2016,2017 и
2018.години није пословао са
губитком
Б) да понуђач није био у блокади у
последње 3 године од дана
објављивања јавног позива

1.

ДОКАЗИ
А) У колико је понуђач правно лице доставља- Биланс
стања и биланс успеха за 2015,2016 и 2017. годину, издат
од Агенције за привредне регистре или БОН-ЈН који
обухвата 2016, 2017 и 2018.години издат од Агенције за
привредне регистре
У колико је понуђач предузетник који води пословне књиге
по систему простог / двојног књиговодства доставља –
биланс успеха за три године или потврду пословне банке о
оствареном укупном промету на пословном рачуну за
претходне три обрачунске године (2015,2016 и 2017)
Б) Потврда НБС-а о броју дана неликвидности издата
после дана објављивања јавног позива, коју u случају
подношења заједничке понуде мора доставити сваки
понуђач из групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о
јавним набавкама)
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

Б) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

2.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ

А)Понуђач
треба
да
има
ангажованих
минимално
једног
инжењера са лиценцом за извођење
електроенергетских
инсталација
ниског и средњег напона (450)
-Понуђач треба да има ангажованих
минимално једног инжењера са
лиценцом
за
извођење
телекомуникационих
мрежа
и
cистема (453) и лиценцом за
пројектовање и извођење посебних
мера и система заштите од пожара,
и то: за извођење стабилних
система за дојаву пожара издату од
стране МУП-а Р. Србије (лиценца
Б2)., а који je обучен од стране
произвођача понуђеног система за
дојаву
пожара
(конкретно:
произвођача централне јединице)
да исти угради, пусти у рад и
одржава.
Један инжењер може да има више
тражених лиценци.
-Понуђач треба да има
минимално ангажованих 20 радника
са
завршеном
средњом
електротехничком школом.
Б)Да понуђач има радно ангажованог :
једно лице са уверењем од стране
Управе за безбедност и здравље на
раду о положеном стручном испиту o
практичној
опособљености
за
обављање послова безбедности и
здравља на раду

А) фотокопијe М обрасца или уговора о раду или уговора о
допунском раду или уговора о обављању привремених и
повремених послова, или уговора о делу, из којих се
недвосмислено може утврдити да су лица запослена или
ангажована код понуђача.
Напомена: уз доказ о ангажовању инжењера треба
приложити и копије лиценци издате од стране Инжењерске
коморе или надлежног министарства (лиценца 453, 450), као
и лиценце издате од стране МУП-а за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара, и то:
за пројектовање и извођење стабилних система за дојаву
пожара (лиценца Б2), као и потврду издату од стране
произвођача понуђене опреме (конкретно: произвођача
централне јединице), на име инжењера са лиценцом 453, да
је обучен за уградњу, пуштање у рад и одржавање понуђеног
система (потврда не сме бити старија од једне године
рачунајући од дана објављивања јавне набавке).
Б) Фотокопија М обрасца или уговора о раду,
копија лиценце за обављање послова безбедности и
здравља на раду издата од стране надлежног министарства
рада Републике Србије.
НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице
или предузетника који имају лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног
министарстав рада Републике Србије. Понуђач је дужан да
достави Уговор о ангажовању правног лица односно
предузетника и важећу лиценцу
--------------------------------------* Неоверене фотокопије

В) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ

3.

Неопходан пословни капацитет:
A) За инсталацију предметног
система за аут. детекцију и дојаву
пожара:
-Да поседује потврду издату од

ДОКАЗИ
A) Доказ:
-Фотокопије потврдe издатих од стране произвођача
понуђене опреме (или овлашћених представника
произвођача у Р. Србији) на име понуђача, да је понуђач
овлашћен да испоручи, обучен да угради и сервисира

7/9

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНMВ 1.3.11/2019

стране произвођача (или
овлашћеног представника
произвођача у Р. Србији) понуђене
опреме (конкретно: централне
јединице система за дојаву пожара)
на име понуђача, да је понуђач
овлашћен да испоручи, обучен да
угради и сервисира понуђену
опрему, на територији Републике
Србије.

-Да понуђена опрема у потпуности
одговара
траженим
техничким
карактеристикама

понуђену опрему у делу заштите од пожара (конкретно:
централне јединице система за дојаву пожара), на територији
Републике Србије.
- Доказ да понуђена опрема у делу заштите од пожара
(конкретно: централна јединица) одговара траженим
техничким карактеристикама у виду извода из каталога или
других докумената издатих од стране произвођача из којих
се може видети да понуђена опрема задовољава тражене
техничке карактеристике и ЕN54 стандарде. Овај доказ може
бити достављен на српском или енглеском језику.
Достављена каталошка или друга документација мора бити
обележена тако да се јасно види на коју ставку предмера
понуде се дати документ односи.
--------------------------------------* Неоверене фотокопије

Б. Да је понуђач у претходне три
године,
рачунајући
од
дана
објављивања позива на Порталу
јавних набавки, реализовао најмање
3 пројекта са радовима
на
реконструкцији,
адаптацији
и
изградњи електричних инсталација
са заменом односно израдом НН
разводних
ормана,
у
укупној
вредности од минимум 6.000.000,00
динара

Б. Доказ:
- Попуњеном, од стране наручиоца овереном и потписаном
Потврдом о изведеним радовима, која је саставни део ове
КД и
- Фотокопијом оконачне ситуације потписане и оверене од
стране наручиоца и надзорног органа као доказом да су
радови завршени.

В. Да понуђач има успостављен
систем
управљања
квалитетом
ISO9001,
успостављен
систем
управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001,
успостављен систем управљања
заштитом животне средине ISO
14001, систем управљања енергијом
ISO 50001, систем безбедности
информација
ISO
27000
за
производњу опреме за дистрибуцију
електричне енергије, пројектовање и
изградњу
електроенергетских
и
телекомуникационих
објеката
и
постављање електроинсталације и
опреме.

В. Доказ:
Сертификат система менаџмента квалитетом ISO9001,
успостављен систем управљања заштитом здравља и
безбедношћу на раду OHSAS18001, успостављен систем
управљања заштитом животне средине ISO 14001, систем
управљања енергијом ISO 50001, систем безбедности
информација ISO 27000 за производњу опреме за
дистрибуцију електричне енергије, пројектовање и изградњу
електроенергетских и телекомуникационих објеката и
постављање електроинсталације и опреме.
--------------------------------------*Неоверене фотокопије

Г) Да понуђач мора да има важећу
дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је
предмет јавне набавке (Члан 75.,
став 1, ЗЈН).

Копија решења или овлашћење за обављање послова
извођења посебних система и мера заштите од пожара
издато од Министарства унутрашњих послова Републике
Србије - Сектор за ванредне ситуације, Управе за преветивну
заштиту, за област извођења и пројектовања стабилних
система за дојаву пожара.

Г) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ

1

Да понуђач у власништву има
инструмент за тестирање ел.
инсталације,
тзв.
тестер,
са
потврдом
о
стручној
оспособљености за рад са мерилом
за испитивање громобранских и нн
електричних инсталација најмање за
једно стално запослено лице

ДОКАЗИ
Доказ:
-Фактуром/рачуном о куповини инструмента и
- Потврдом о стручној оспособљености за рад са мерилом
за испитивање громобранских и нн електричних
инсталација.
- Фотокопијом/ама уговора о радном ангажовању или М
образац оспособљеног лица
--------------------------------------*Неоверене фотокопије
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНMВ 1.3.117/2019

Комисија напомиње овом исправком вршиће се померање предаје и отварања понуда
већ само техничка исправка ради учињене штампарске грешке..

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз понуду обавезно је приложити допис о иформацији о измени и
допуни текста конкурсне документације..

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Завода
Архиви
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