ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.-10928
Датум: 26.04.2017.
Комисија за јавну набавку радова у квалификациом постпупку – Извођење радова у области
водопривреде и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и
објеката водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, број 32/13-С, образована
Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 32/13-С (дел.бр. 5.2-32645/1 од
19.11.2013.) и измењеног Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 32/13-С (дел.бр.
5.2-23728/1 од 21.09.2016.) у року предвиђеном за подношење пријава врши:
ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Извођење радова у области водопривреде и то радови грађења,
реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на
подручју Града Новог Сада, ЈНВВ. БР.32/13-С
Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова у квалификациом постпупку –
Извођење радова у области водопривреде и то радови грађења, реконструкције,
адаптације и санације мреже и објеката водовода и канализације на подручју Града Новог
Сада, број 32/13-С се мења на следећи начин:
Ажурирање услова се састоји у прилагођавању услова пословног капацитета из тачке 2. алинеја
3. конкурсне документације Закону о планирању и изграњи и Правилнику о начину, поступку
и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду
техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје
Министарство, односно Аутономна покрајина, као и условима за одузимање тих лиценци.
Такође, ажурирање услова обухвата и допуну услова техничког капацитета из тачке 3.
конкурсне документације у смислу давања могућности коришћења захтеване опреме и возила
по основу уговора о закупу.
С тим у вези, наведени услови гласе:
2.- да располаже неопходним пословним капацитетом и то да:
 поседују важеће Решење о испуњености услова за грађење објеката, односно извођење
радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за
послове грађевинарства, односно аутономна покрајина, и то са следећим шифрама:
1.- За међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације
И 071 Г3 – извођење радова на хидротехничким објектима или
2.- За постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета преко 200 l/s
И 073 Г3 - извођење радова на хидротехничким објектима
и као доказ испуњености овог услова потребно је доставити
- фотокопију наведеног документа.
3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:
има у власништву или лизингу или закупу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

 Теретна возила - сандучари, путари - носивости минимум 1,15 т најмање 2 комада
 Кипер/ сандучар - носивости од 2,12 т до 8,5 т најмање 1 комад
 Теретна возила - сандучари, путари, кипери – велики камиони, носивости од 16 т до
24,2 т најмање 4 комада
 Багери - гусеничари снаге мотора минимум 100 KS најмање 1 комад
 Точкаши - снаге мотора минимум 102 KS најмање 1 комад
 Ровокопачи-утоваривачи (комбиноване машине) снаге мотора минимум 75 KS најмање
2 комад
 Пумпе за испумпавање воде (IGLO филтерско постројење) 60 м најмање 1 комад
 Потапајуће пумпе за воду /електричне/ најмање 4 комада
 Уређаји /машине/ за подбушивање најмање 1 комад
 Оплата /подграда - челичне талпе (KRINGS или LARSEN или одговарајуће) најмање 100
м²
 Агрегати за струју-електро снаге мотора од 20 kw до 40kw најмање 1 комад
 Уређаји за чеоно заваривање пластичних ПЕ цеви пречника до Ø 315мм најмање 1
комад
 Камп приколице/чуварске кућице /градилишни контејнери /монтажне бараке намање 2
комад
 виброполоче најмање 5 комада
 виброжабе најмање 1 комад
 ваљак најмање 1 комад
 машина за сечење асфалта нјмање 3 комада
 компресор најмање 2 комада
 апарат за ЕФ заваривање најмање 1 комад
 хидраулични чекић најмање 1 комад
 гарнитуру за бушење бунара минимум 500 мм пречника израде
као доказ испуњености овог услова потребно је доставити
- Пописну листу основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године (маркером је
потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини захтеваног
средства после 31.12.2015. године уколико је средство купљено после 31.12.2015. године,
односно важећи Уговор о лизингу захтеваног средстава, односно важећи Уговор о
закупу захтеваног средства
- за захтевана средства у закупу: важећи Уговор о закупу захтеваног средства, Пописна
листа основних средстава закуподавца са стањем на дан 31.12.2016. године (маркером
је потребно означити напред захтевану опрему) или рачун о куповини захтеваног
средства од стране закуподавца после 31.12.2016. године уколико је средство купљено
после 31.12.2016. године, као и оверена картица основних средстава за опрему од
закуподавца
- Образац бр. 3.- из конкурсне документације - Изјава о поседовању захтеваног
техничког капацитета
- Образац бр. 4.- из конкурсне документације - Списак опреме за реализацију радова.
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С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење пријава, Наручилац је, продужио рок за подношење пријава. Нови рок за
подношење пријава је 05.05.2017. године до 12,00 часова. Подносилац пријаве је дужан да
достави пријаву у складу са четвртом измењеном Конкурсном документацијом.
ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад
Комисија за јавне набавке

Доставити:
- Архиви
- Служби „Јавних набавки“

