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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број
124/12), а у вези са Захтевом заинтересованог лица бр.569/3 од 11.05.2018., Наручилац
Завод за заштиту споменика културе Краљево, мења и допуњује Конкурсну документацију
бр. 569/2 од 08.05.2018. за јавну набавку Конзерваторско-рестаураторских радова на
Споменику српским ратницима палим за слободу отаџбине 1912-1918. у центру
Краљев, ред. бр 1.3.1/2018, како следи:

ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.1/2018
1.
У делу конкурсне документације одељак III, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, подтачка 1.2.3), мења се
и гласи:

3) Да има запослена или ангажована уговором по било ком правном основу
следећа лица:
-

најмање једног одговорног извођача радова – дипломираног инжењера
архитектуре, који поседује одговарајућу лиценцу ИКС, за извођење радова у
области која је предмет ове јавне набавке или једног одговорног извођача
радова – дипломираног грађевинског инжењера, који поседује одговарајућу
лиценцу ИКС, за извођење радова у области која је предмет ове јавне
набавке);

-

најмање једног дипломираног вајара са положеним државним (стручним)
конзерваторским

испитом

и

искуством

у

раду

на

конзервацији

споменика/скулптура од камена и метала или покретних културних
добара – предмета од камена и метала (минимално 5 споменика/скулптура
или предмета) * стручно лице мора имати искуство у раду на
конзервацији споменика/скулптура или покретних културних добара –
предмета који су израђени и од камена и од метала или једног техничара-

препаратора,

са

положеним

државним

(стручним)

конзерваторским

испитом, стеченим сертификатом за конзервацију камена и искуством у раду
на конзервацији споменика/скулптура од камена и метала или покретних
културних добара – предмета од камена и метала (минимално 5
споменика/скулптура или предмета) * стручно лице мора имати искуство у
раду на конзервацији споменика/скулптура или покретних културних
добара – предмета који су израђени и од камена и од метала.
У делу конкурсне документације одељак III, тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, мења се и гласи:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу III, одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III, одељак
3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
У складу са чланом 79. ст. 2 и 3 ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке
о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи
да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи
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 код
Наручиоца.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
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.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 2. Закона понуђач доказује на следећи начин:
1. Финансијски, и пословни капацитет
За остварен промет од конзерваторско-рестаураторских радова на
споменицима или спомен обележјима посвећеним Првом или Другом светском рату
(за које мере заштите прописује надлежни завод за заштиту споменика културе), у
претходне три обрачунске године (2015. 2016. и 2017.), понуђач доставља следеће
доказе:
- Референтну листу изведених радова (на Образцу референтне листе, дат је
у поглављу III, одељак 3.).
-

Прву и последњу страну уговора и копију окончане ситуације за сваки
појединачан уговор/референцу наведену у референтној листи.

-

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе
и то за сваку референцу посебно. Окончане ситуације морају бити оверене и
потписане од стране надзорног органа, и оверене од стране одговорног лица
наручиоца.

За изведене радове на непокретним културним добрима – споменицима или
спомен обележјима посвећеним Првом или Другом светском рату (за које мере
заштите прописује надлежни завод за заштиту споменика културе) – *минимално
3 референце/уговора о изведеним радовима у протеклих 8 година, понуђач
доставља:
- Референтну листу изведених радова (на Образцу референтне листе, дат је
у поглављу III, одељак 3.).
-

Прву и последњу страну уговора и копију окончане ситуације за сваки
појединачан уговор/референцу наведену у референтној листи.

-

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе
и то за сваку референцу посебно. Окончане ситуације морају бити оверене и
потписане од стране надзорног органа, и оверене од стране одговорног лица
наручиоца.
2. Кадровски капацитет

За одговорног извођача радова, дипломираног инжењера архитектуре или
грађевинског инжењера понуђач доставља следеће доказе:
-

-

Фотокопију лиценце издате од Инжењерске коморе Србије уз коју мора
бити достављена одговарајућа потврда о важењу лиценце (лиценца мора
бити важећа).
Фотокопију уговора о раду или уговора о ангажовању по билом ком
правном основу.
Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу.
За запослене неопходно је да понуђач достави и јединствени образац М као
доказ о запослењу код понуђача.
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За дипломираног вајара конзерватора или техничара-препаратора понуђач
доставља следеће доказе:
-

Фотокопију уверења о положеном стручном (државном) конзерваторском
испиту Народног музеја у Београду.

-

Фотокопију дипломе за наведено академско/стручно звање и стручну
спрему (*доставља само вајар).
Фотокопију сертификата о завршеном курсу у вези конзервације камена
(*доставља само техничар препаратор).

-

-

Фотокопије
одговарајуће
конзерваторске
документације
тј.
конзерваторских картона који се користе у раду са предметима од камена и
метала или фотодокументацијом за споменике/скулптуре од камена и
метала – уколико не постоје конзерваторски картони (најмање 5 споменика/
скулптура или предмета од камена и метала), и Потврдама (на Образцу
Потврде, дат је у поглављу III, одељак 3.) да је извео те радове овереном од
стране наручилаца.
Фотокопију уговора о раду или уговора о ангажовању по билом ком
правном основу.
Фотокопију радне књижице – за сва лица у радном односу.
За запослене неопходно је да понуђач достави и одговарајући М образац као
доказ о запослењу код понуђача.
2.

Остале одредбе остају непромењене.

За КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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