ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јн .бр. Д-86/В/2020-ТЕ

Овим путем се врши измена предметне конкурсне документације у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – Додатни услови,тако да сада гласе:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
(чл.76. Закона)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да располаже техничким
капацитетом и то:
1) да поседује најмање 3 (три) возила од
којих су:
- 2 (два) теретна,

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
(чл.77. Закона)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

1) доказ за возила: фотокопија очитане
саобраћајне дозволе и полисе осигурања, а
уколико возилa нису у својини понуђача и
копију уговора који представља основ за
поседовање/располагање возилом

- 1 (један) путнички
2) Да понуђач располаже најмање са:
 Пословним (канцеларијским)
простором не мањим од 50 квадрата
 Производним (радионичким)
простором не мањим од 150
квадрата
 Магацинским простором не мањим
од 200 квадрата
3) Алат, софтвер и опрема неопходан за
реализацију предметне набавке:
 Licencirani ЕPLAN profesional 2.0 SP1
 Licencirani
AutoCadLT2014AutodeskRET
 Osciloskop AC/DC current probe 2
kom
 Multimetar digitalni 2 kom
 Lemilice 2 kom
 Преносиви рачунар са инсталираним
софтвером за програмирање PLC

2)доказ за пословни простор – доказ о
власништву или фотокопија уговора о
закупу (уколико је у својству закупца),
уговора о пословно-техничкој сарадњи
(уколико је у својству корисника) и слично.

3) доказ за опрему - пописна листа са
средстима са стањем на дан 31.12.2019.
године уз обавезно обележавање
маркером тражених ставки
Напомена:
- у случају да понуду подноси група
понуђача, те уколико више њих заједно
испуњавају тражени услов ове доказе
доставити за те чланове.

- у случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе не треба
доставити за подизвођача

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач мора да располаже довољним
кадровским капацитетом- односно да има у
радном односу и/или ангажованих по другом
одговарајућем уговору у складу са Законом о
раду, лица са важећим лиценцама, најмање
3 (три) дипломирана инжењера техничке
струке и то:

Као доказ доставити „М“ обрасце
(пријава/одјава) за сва наведена лица која су
запослена код понуђача или копије уговора
о ангажовању лица ван радног односа код
понуђача (нпр. уг. о привременим и
повременим пословима или уговор о делу) у
складу са Законом о раду:

- 2 (два) дипломирана инжењера
електротехнике од чега оба инжењера са
важећим личним лиценцама број 353 или
350 и лиценцама 453 или 450.
- 1 (један) дипломирани инжењер
машинства са лиценцама 330 и 430

- фотокопије важећих тражених лиценци са
потврдама Инжењерске коморе Србије из
којих се види да Одлуком суда части издате
лиценце нису одузете као и да је измирена
обавеза плаћања чланарине Комори
Напомена:
У случају да понуду подноси група
понуђача, те уколико више њих заједно
испуњавају тражени услов, ове доказе
доставити за те чланове.
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем,
ове
доказе
треба
доставити за подизвођача који ће
вршити тај део посла

Ова измена се односи на целокупан садржај конкурсне документације у свим њеним деловима
u kојима sе помињу додатни услови који су предмет ове измене.

