РЕПУБЛИКА СРБИЈА – А.П. ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
Koмисија за јавну набавку услуге
Број: 404-81/2017-IV-07
Дана: 15.01.2018. године
Ч о к а, Потиска 20. Тел: 0230/ 71-000, Факс:0230/ 71-175, www.coka.rs
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 , 14/2015 и
68/2015) Комисија за спровођење поступка јавне набавке, дана 15.01.2018. године врши:
ИЗМЕНУ И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке број 22/2017:
„Реконструкција водоводне мреже у насељу Чока-Va етапа”
Мења се и допуњује конкурсна документација за спровођење отвореног поступка јавне набавке број
22/2017: „Реконструкција водоводне мреже у насељу Чока-Va етапа”, која је објављена на Порталу јавних
набавки и на сајту наручиоца, дана 18.12.2017. године, према следећем:
На страни 12. Конкурсне документације код техничког капацитета уместо багер комбинирка са
гуменим точковима снаге 82 kW,потребно је да понуђач располаже са:
багер комбинирка са гуменим точковима минималне снаге 65 kW.
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
Због претходне измене конкурсне документације, сходно члану 63. става 5. Закона о јавним
набавкама, помера се рок за подношење понуда на 19.01.2018. године до 11:00 часова, односно
поступак отварања понуда на 19.01.2018. године у 11:30 часова, о чему се објављује и Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
У Чоки, дана 15.01.2018. године
Објавити на:
1. Порталу јавних набавки;
2. Интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБВКУ
Прилог:
изењена Конкурсна документација страна 12.
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2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
плплатног промета
Да
понуђач
има
неопходан
пословни капацитет за ову јавну
набавку,да
понуђач
поседује
стручне референце на пословима
изградње,санације и реконструкције
уличне и јавне водоводне или
канализационе мреже у претходне
три године (2014,2015 и 2016) у
укупном износу не мањем од
13.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Да
понуђач
поседује
ISO
стандарде:
-успостављен систем управљања
квалитетом ISO 9001;
-успостављен систем управљања
заштитом животне средине ISO
140001;
-систем
управљања
заштитм
здравља и безедношћу на радуOHSAS 18001

3.

претходних дванаест месеци од
дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и
дан позива) није био неликвидан.
Доказ: Табела Референц листа
(Образац
6.).
са
уписаним
извршеним радовима, Уговорикопије, о извршеним радовима који
су уписани у рефернц листу ,
Потврде Наручиоца о извршеним
радовима.
(Образац
7.)
и
фотокопије прве и задње стране
окончане ситуације.
Доказ:
За ISO стандарде доставити важећу
фотокопију ISO стандарда.

Доказ:
За
наведену
опрему
треба
доставити доказ о власништвууговор о купопродаји, или рачун,
или инвентарска листа, или уговор о
лизингу, закупу , са роком не краћим
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
од уговореног рока(видно означити
Да понуђач располаже са:
тражену
техничку
опрему
и
 камион носивости до 10 тона карактеристике) За возила којa се
минимално 3;
региструју
доставити
копију
 камион носивости преко 10 тона
саобраћајне дозволе. За остале
минимално 2
машине
доставити
Изјаву
о
 багер-комбинирка са гуменим исправности издату од
стране
точковима:снага,мин65kW
власника, под пуном моралном,
минимално 1
материјалном
и
кривичном
 утоваривач
одговорношћу.
минимално 1
 уређај за сучеоно спајање цеви
пречника до ДН110,напајање
ел.енергија, минимално 2
 вибро плоча за набијање земље
тежине 160кг, снага 3,1 kW.
 Иглофилтерско постројење
минимално 1
челична оплата за подупирање
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