Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

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 да је дана 23.02.2016. године за јавну набавку бр. 1/2016 – набавка услуга – услуга
израде пројектне документације за замену и реконструкцију електроинсталација и за
реконструкцију постојећег система за дојаву пожара на објекту Д Факултета инжењерских наука
за 2016. годину, извршена:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Мењају се следеће стране конкурсне документације:


На страни 11. конкурсне документације 1/2016 измењен је део текста у напомени.
Измењена страница конкурсне документације налази се у прилогу.



На страни 13. конкурсне документације 1/2016 у делу додатног услова – неопходан
кадровски капацитет измењен је услов - Да понуђач у радном односу има најмање једног
дипломираног инжењера електротехнике са личном лиценцом 350 или 352. коју издаје
Инжењерска коморе Србије, као и да мора имати стално запослено лице са високим
образовањем које поседује уверење о положеном стручном испиту за пројектовање
стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система коју издаје Министарство
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације. (лиценца 352 је
избачена као додатни услов) Измењена страница конкурсне документације налази се у
прилогу.



На страни 15. конкурсне документације 1/2016 у делу испуњености додатних услова.
Измењена страница конкурсне документације налази 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 налазе нове стране које садрже наведене измене и које
су обележене истим бројем, с тим да им је додато и слово, а које ћете приложити конкурсној
документацији уместо страна које замењују.
Комисија за јавну набавку
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-Нумеричка документација:



Прорачуни,
Предмер и предрачун за набавку опреме, материјала и извођења радова.

- Графички део:




Ситуација,
Шема деловања опреме,
Диспозиција опреме.

- Остало неопходно за ову врсту пројекта.
Рок извршења услуга:
Рок извршења услуге израде пројектне документације за замену електроинсталација у објекту Д и
реконструкцију постојећег система за дојаву пожара, Факултета инжењерских наука не може
бити дужи од 45 календарских дана.
НАПОМЕНА:
Пројектну документацију урадити у свему према техничким прописима, СРПС стандардима и
наведеним препорукама уз уважавање површине и намене објекта.
Задатак понуђача је да изврши увид у комплетно стање објекта пре него што се приступи изради
пројектне документације.
Пројектант је дужан да обезбеди машинског и грађевинског инжењера са одговарајућим
лиценцама у случају потребе планирања-пројектовања машинских и грађевинских радова
неопходних да се реконструкција електричних инсталација уради, са посебним освртном на
правилно и безбедно постављање уређаја.
Пројектант је дужан да пројектну документацију за замену и реконструкцију електроинсталација
и за реконструкцију постојећег система за дојаву пожара на објекту Д Факултета инжењерских
наука, достави у шест примерака, а тендерски елаборат у три примерка. Такође пројектант је
дужан да све наведене пројекте и тендерски елаборат достави у електронској форми на једном
CD-у.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) 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. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) 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. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Услов: Неопходан кадровски капацитет
Да понуђач у радном односу има најмање једног дипломираног инжењера електротехнике
са личном лиценцом 350. коју издаје Инжењерска коморе Србије, као и да мора имати
стално запослено лице са високим образовањем које поседује уверење о положеном
стручном испиту за пројектовање стабилних система за дојаву пожара и извођење ових
система коју издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за
ванредне ситуације.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем:
Понуђач је дужан да за дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 350 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 запослено лице са високим образовањем које поседује уверење о
положеном стручном испиту за пројектовање стабилних система за дојаву пожара и извођење
ових система достави:



Копију уговора о раду или копију радне књижице
Копију уверења о положеном стручном испиту за добијање лиценце за израду главног
пројекта заштите од пожара

Напомена: Дипломирани инжењер електротехнике и лице које поседује уверење може бити иста
особа уколико поседује све наведене лиценце.
Услов да је понуђач извршио увид у пословне просторије наручиоца доказује се
потписаном и овереном изјавом понуђача о посети локације која се налази у конкурсној
документацији.
Посету локације наручиоца је могуће извршити сваког радног дана у периоду од 10.00 до
14.00 часова. Најаву посете локације извршити код Радомира Павловића на број телефона
064/8288799.

