РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-12-2/19-VII
Дана: 28.03.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА.
Број јавне набавке: ЈН 404-12/19-VII.
Предмет јавне набавке: набавка услуге израде стратешког документа Плана и програма
управљања природним ресурсима и добрима, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне
средине Градске управе града Краљева као наручиоца.
Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 22.03.2019. године.
1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку је у поступку јавне набавке мале вредности ЈН број 404-12/19-VII набавка
услуге израде стратешког документа Плана и програма управљања природним ресурсима и добрима,
за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као
наручиоца, је у објављеној Конкурсној документацији на основу постављеног питања потенцијалног
понуђача утврдила одређене непрецизности у делу датог Прилога 4.-„Услови за учешће у поступку
јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, на страни 19.
Конкурсне документације „Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао
да учествује у поступку јавне набавке“, под редним бројем 2. „Довољан кадровски капацитет - да
понуђач има у моменту подношења понуда у радном односу запослене или амгажоване у складу са
Закона о раду на радним местима која су релевантна за извршење уговорних обавеза на основу ове
јавне набавке следећа лица:најмање 2 (два) запослена лица са звањем доктора наука из области
заштите животне средине, најмање 3 (три) запослена лица са звањем мастер аналитичара из
области заштите животне средине и најмање 1 (једно) запослено лице са звањем мастер
економиста“ и донела Одлуку да се ради прецизирања Конкурсне документације у овом делу
траженог додатног услова довољног кадровског капацитета измени Конкурсна документација и страна
„19“ Конкурсне документације замењује новом страном означеном као „19А“, а све остало остаје исто.
2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица - потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда ПРОДУЖАВА за 1 (један) дан, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за подношење
понуда 02.04.2019. године до 1100 часова. Отварање понуда је истог дана 02.04.2019. године у 1200
часова.
3) Ова измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације
јавне набавке ЈН број 404-12/19-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 22.03.2019. године.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈН 404-12/19-VII-услугa израде стратешког документа Плана и програма управљања природним ресурсима и добрима

III Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:
1) Неопходан пословни капацитет – Да је понуђач у претходних 5 година (2014, 2015, 2016, 2017 и
2018.) од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио
најмање 3 (три) Пројекта или Студије из области заштите животне средине.
Доказ: Попуњена, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача Референтна листа дата у
Прилогу 14. Конкурсне документације и попуњене, оверене и потписане Потврде референтног
Наручиоца о извршеним предметним услугама дате у Прилогу 13. Конкурсне документације или
потписана и оверена Изјава понуђача на меморандуму дата под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу да је у претходних 5година (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018) извршио
предметне услуге пројекта или студија из области заштите животне средине, са навођењем године у
којој је услуга извршена, вредности услуге пројекта и наручиоца коме је извршена услуга са
испостављеним фактурама-рачунима и копијама уговора о извршеним услугама Проjекта или
Студија из области заштите животне средине за наведени период у траженом износу.
Референтну листу и Потврду референтног Наручиоца о извршеним услугама пројектовања, по
потреби копирати у довољном броју примерака
2) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има у моменту подношења понуда у радном односу
запослене или амгажоване у складу са Закона о раду на радним местима која су релевантна за
извршење уговорних обавеза на основу ове јавне набавке следећа лица:
- најмање 2 (два) запослена лица са звањем доктора наука из области заштите животне средине;
- најмање 3 (три) запослена лица из области одговарајуће природне, техничке или биотехничке науке
односно струке (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије у трајању од 5 година односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године);
- најмање 1 (једно) запослено лице са звањем мастер економиста.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава на меморандуму понуђача дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу да има у радном односу најмање 2 (два) запослена лица са
звањем доктора наука из области заштите животне средине, најмање 3 (три) запослена лица из
области одговарајуће природне, техничке или биотехничке науке односно струке (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије у
трајању од 5 година односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године), најмање 1
(једно) запослено лице са звањем мастер економиста, са навођењем њихових имена, копије
диплома/уверења о стеченом образовању/докторату у области заштите животне средине, за свако
лице посебно, фотокопије одговарајућих М образаца о пријави ових запослених на
неодређено/одређено време или ППП ПД образац за месец који предходи месецу пре објављивања
позива за подношење понуда, фотокопије уговора о раду на неодређено/одређено време за запослене
раднике са списка.
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