
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Бр. О/;- f /f;:/fo 

___ /._2._.Ј_({ __ 20/ "З год. 
КРАГУЈЕВАЦ 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012 и 14/2015 и 
68/2015) Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу обавештава 
потенцијалне понуђаче даје дана 12.08.2019. године за јавну набавку бр . 8/2019 - набавка 
радова - радови на санацији трафо станице, извршена: 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Мењају се следеће стране конкурсне документације : 

Страна 4. , конкурсне документације 8/2019 у делу где се помиње посета локације 
као обавезан услов. 

Страна 14., конкурсне документације 8/2019 у делу додатни услова, брише се 
ставка 3) 
Страна 15., конкурсне документације 8/2019 у делу испуњеност додатних услова, 

брише се ставка 3) 
Страна 17., конкурсне документације 8/2019 - табела 1 брише се ред 7. 
Страна 18, конкурсне документације 8/2019 - у обе табеле брише се ред 7. 
Страна 54, конкурсне документације 8/2019-брише се 

Измењене страница конкурсне документације налазе се у прилогу. 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације. У осталом делу, конкурсна 

документација остаје непромењена. Молим понуђаче да уваже ову измену и да своје 
понуде припреме у складу са истом. У прилогу се налази нове стране кој е садрже наведене 

измене и које су обележене истим бројем, с тим да им је додато и слово, а које ћете 

приложити конкурсној документацији уместо стране која се замењује. У складу са 

Законом о јавним набавкама рок за подношење биће продужен. 

Комисија за јавну набавку 
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IIПO 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 8/2019 су радови - радови на санацији трафо 
станице 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 45453000-7 - Ремонтни и санациони радови 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

IП ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАХТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДО ВА, РАДОВА ИЛИР АДО ВА, НА ЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАР АШ~ИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА Или 

И ОР ОВА ЕВЕНТУАЛНЕ Ј1QМТНЕ Р ОВИ И СЛ. 

Предмет јавне набавке су радови на санацији трафо станице на адреси наручиоца ул. 

Сестре Јањић 6., 34000 Крагујевац. 

Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су 

приказани у табеларном делу понуде (Предмер радова у наставку). 

ИНВЕСТИТОР: ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА, Крагујевац 

ПРОЈЕКАТ: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ТРАФО 

СТ АНИЦЕ; ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

Заинтересована лица могу у циљу припреме понуде да изврше обилазак објеката 
Наручиоца. Обилазак је могуће извршити радним данима од 10.00 до 13.00 часова, уз 
најаву преко телефона 069/8288786. Лице за контакт је Милан Петковић. Понуђач ће 
приликом обиласка објекта добити на увид сву расположиву документацију. 

ТЕКСТУ АЛПИ ДЕО 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКА КОНЦЕПЦИЈА 

Objekatje spratnosti Р (prizemlje). Neto povrsina objektaje 20,29 m2, а bruto 21,58 m2. Sadrzi 
dve prostorije, trafo boks i postrojenje. Na objektuje doslo do ostecenja krovne hidroizolacije i 
prokisnjavanja, а takode, nagiЬ krova okrenutje ka ulaznim vratima, suprotno 
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да у радном односу има најмање једног запосленог дипломираног инжењера 

електротехнике са важећом лиценцом одговорног извођача радова 

електроенергетских инсталација бр. 450 
да у радном односу има најмање једног (најмање једног одговорног извођача 

радова са неком од наведених лиценци) запосленог дипломираног инжењера 
архитектуре са важећом лиценцом одговорног извођача радова бр. 400 или 
401, или дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова бр. 41 О или 411 

1) Финансијски капацитет - да је понуђач у претходне 3 године (2016,2017 и 
2018) пословао позитивно 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75 ст.1 и ст. 2. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. Понуђач није обавезан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац је дужан да пре 
доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може да затражи и 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може 

да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи 

достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 
доказе из других поступака јавних набавки од тог наручиоца. Наручилац није дужан да 
поступи на начин из члана 79. став 2. Закона у случају поступка јавне набавке мале 
вредности. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Испуњеност додатних услова 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем: 

1) Понуђач је дужан да за дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 
достави: 

• Копију уговора о раду или копију радне књижице 
• Личну лиценцу издату од Инжењерске коморе Србије која је потписана и оверена 

од стране власника лиценце. 

• Потврду о важности лиценце издату од Инжењерске коморе Србије у којој је 
наведено да одлуком Суда части нису одузете важеће лиценце и да су измирене 

обавезе плаћања чланарине комори. 
Понуђач је дужан да за дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 
wzи 401 достави: 

• Копију уговора о раду или копију радне књижице 

• Личну лиценцу издату од Инжењерске коморе Србије која је потписана и оверена 

од стране власника лиценце. 

• Потврду о важности лиценце издату од Инжењерске коморе Србије у којој је 

наведено да одлуком Суда части нису одузете важеће лиценце и да су измирене 

обавезе плаћања чланарине комори. 

Или да за дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 41 О шzи 411 
достави: 

• Копију уговора о раду или копију радне књижице 

• Личну лиценцу издату од Инжењерске коморе Србије која је поmисана и оверена 

од стране власника лиценце. 

• Потврду о важности лиценце издату од Инжењерске коморе Србије у којој је 
наведено да одлуком Суда части нису одузете важеће лиценце и да су измирене 

обавезе плаћања чланарине комори. 

2) Финансијски капацитет - понуђач је дужан да за претходне три године достави 

биланс стања и биланс успеха 
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• ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
(Образац Понуде), 

• ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ МОДЕЛ УГОВОРА, 
(Образац Модел уговора), 

• ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, (Образац Изјаве о независној понуди) 

• Понуђач мора да достави и доказе испуњености додатних услова која су захтевана 
конкурсном документацијом. 

• Понуђач мора да потпише и попуни све додатне изјаве које се налазе у конкурсној 

документацији 

Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе, који ће потписивати и печатом оверавати 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца који подразумевају давање 
изјаве под кривичном и материјалном одговорношћу. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписуј е и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев обрасца који подразумевају 

давање изјава под кривичном и материјалном одговорношћу) наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81 . Закона о јавним набавкама. 

Понуђач који наступа САМОСТАЛНО попуњава, потписује и оверава печатом следеће 

обрасце: 

Редни број Назив обрасца 

1. Образац понуде 

2. Модел уговора 

3. Образац структуре цене 

4. Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке 

6. Образац изјаве о испуњености додатних услова 

7. Образац изјаве понуђача о одговорним извођачима радова 

8. Образац плана реализације 

9. Менична овлашћења 

Понуђач који наступа са групом понуђача, односно ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 
групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце : 

Редни број Назив обрасца 

1. Образац понуде 

2. Модел уговора 
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3. Образац структуре цене 

4. Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

6. Образац изјаве о испуњености додатних услова 

7. Образац изјаве понуђача о одговорним извођачима радова 

8. Образац плана реализације 

9. Менична овлашћења 

Сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овла~ићеног представника групе понуђача, 
попуњава, потписује и печатом оверава: 

Редни број Назив обрасца 

1. Образац изјаве о независној понуди 

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81 . ЗЈН-а, 
одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, ПОНУЂАЧ попуњава, потписује и оверава 

печатом следеће обрасце: 

Редни број Назив обрасца 

1. Образац понуде 

2. Модел уговора 

3. Образац структуре цене 

4. Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

6. Образац изјаве о испуњености додатних услова 

7. Образац изјаве понуђача о одговорним извођачима радова 

8. Образац плана реализације 

9. Менична овлашћења 

ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ (сваки посебно) достављају попуњене, поmписане и оверене 

обрасце: 

Редни број Назив обрасца 

1. Образац изiаве о независној понvди 

1. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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БРИШЕ СЕ СТР АНА 54 ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


