
  

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 1188-2/2019 

Дана: 29.10.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : 

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДЕНО ЗАБАВНОГ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ 

МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ – 2. ФАЗА 

БР. ЈН/Р/14/2019 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким 

простором „Парк Палић“ Палић у конкурсној документације за јавну набавку радова у 

отвореном поступку Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору 

Мушког штранда на Палићу - 2. фаза у року предвиђеном за достављање понуда врши 

следеће измене: 

 

1.  У делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА мења се 

табела Додатни услови и начин доказивања (на странама од 8 до 11) тако да она сада 

изгледа и гласи: 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

- Извештај о бонитету за јавне набавке 

издатог од стране Агенције за привредне 

регистре  

 

- Потврда НБС 

-Да понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске 

године (2016,2017,2018.) остварио приход у 

минималном укупном износу од 1.200.000.000,00 динара 

без ПДВ 

- да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме 

је објављен позив за подношење понуда, није био у 

блокади и није имао дане неликвидности 

  



  

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  копију уговора, копију грађевинске дозволе, а 

за уговорене/започете, а не завршене радове и 

потврду наручиоца из које морају бити 

видљиви следећи подаци: подаци о наручиоцу, 

предмет  и вредност уговора, датум закључења 

уговора, датум почетка извођења радова, 

напомену да се радови тренутно изводе, 

предвиђени рок завршетка извођења радова, 

врсте радова по групама, напомена да ли ће 

дечији базен за јавну употребу бити изграђен 

по DIN 1069-1 и намењен за дечију забаву деце 

од 1-12 година и да ли је радовима обухваћеан 

изградња тобогана са носећом челичном 

конструкцијом, контакт особа и број телефона 

наручиоца.  

Наручилац задржава право додатне провере 

навода из уговора и потврде наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

- Копије важећих сертификата 

 

- Копију уговора и копију прве и последње 

стране окончане ситуације са видљивом 

целокупном збирном рекапитулацијом по 

групама/врсти радова; и потврде 

наручилаца 

 

 

 

 

 

 

- Потврда наручиоца о извршеним 

радовима 

-да је у претходних 5 година (2018-2014 година), као 

понуђач или члан групе, рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење извршио исте или 

сличне грађевинске радове (изградња Аква парка) у 

минималној вредности од 600.000.000,00 динара без 

ПДВ-а или да је уговорио, односно започео исте или 

сличне грађевинске радове (изградња Аква парка) у 

минималној вредности од 600.000.000,00 динара без 

ПДВ-а  

Под истим или сличним грађевинским радовима 

Наручилац сматра радове на изградњи Аква парка, уз 

обавезне радове на изградњи дечијег базена за јавну 

употребу по DIN 1069-1 норми намењен за дечију забаву 

деци од 1-12 година, као и радове на изградњи тобогана 

са носећом челичном конструкцијом. 

Наруцилац ће радове на изградњи дечијег базена за 

јавну употребу по DIN 1069-1  за дечију забаву од 1-12 

год као независног објекта, као и радове на изградњи 

тобогана са носећом челичном конструкцијом као 

независног објекта уважити као исте или сличне 

грађевинске радове у случају да као независни објекти 

испуњавају тражене захтеве по овој конкурсној 

документацији. 

 

-да понуђач поседује систем квалитета ИСО 9001, ИСО 

14001 и ИСО 45001, или уместо ИСО 45001 важећи 

стандард ОХСАС 18001,   (сви за делокруг извођења 

грађевинских радова) или одговараујући  

 

 - да је у претходних 5 година (2018-2014 година), као 

понуђач или члан групе, рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење извршио радове на 

изградњи најмање једног затвореног јавног базена 

минималне вредности од 100.000.000,00 динара од чега 

су обавезно изведени: грађевинско занатски радови, 

електроенергетске инсталације, машинске инсталације 

као и испорука и монтажа опреме базенске технике. 

 

- да је предходне 3 године извео (2018-2016 година), као 

понуђач или члан групе, рачунајући од дана 

објављивања позива за подношење извршио радове на 

изградњи најмање једног СПА центра који садржи 

минимум једну финску сауну, једно парно купатило и 

једну био-сауну, минималне вредности 20.000.000,00 

динара. 

 



  

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

За стално запослене раднике ППОД образац за 

месец који претходи месецу у коме је објављен 

јавни позив. ППОД образац мора бити оверен 

од стране Пореске управе (фотокопија) или као 

доказ доставити ППП ПД образац, одштампану 

електронску форму без овере Пореске управе 

или М образац или уговор о раду. Ако лица 

нису у сталном радном односу докази су 

фотокопије уговора о радном ангажовању у 

складу са Законом о раду . 

За инжењере са лиценцама достављају се и 

копијe тражених личних лиценци Инжењерске 

коморе Србије или еквивалентних лиценци које 

издаје надлежно министарство Р. Србије. 

За тачно наведена лица понуђач мора 

доставити доказ којим на несумњив начин 

доказује да су исти радно ангажовани код 

понуђача и да поседују тражено звање (нпр. 

уговор о раду, радне књижице, М3А обрасца, 

уговор о привременим и повременим 

пословима...). 

 

 

 

 

Да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 

следећа радно ангажована лица: 

 

1. Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400   

2. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 

или 411 

3. Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 413 

или 414 

4. Дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430 

5. Дипломирани инжењер машинства са лиценцом 432 

6. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 

450 

7. Дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 

453 

9. Дипломирани инжењера носиоца личне лиценце 

МУП-а за вршење послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите 

11.  5 армирача 

12. 5 бетонираца 

13. 3 гипсара 

14. 5 керамичара 

15. 5 бравара 

16. 3 молера 

17. 5 тесара 

18. 3 изолатера 

19.  5 зидара 

20. 3 водоинсталатера  

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

Да у моменту подношења понуде  располаже (у својини, 

по основу уговора о закупу, лизингу, пословно - 

техничкој сарадњи и сл.) са минимум: 

- 2 кипер камион минималне носивости 1 т 

- 4 кипер камиона минималне носивости 32 т 

Копија очитане важеће саобраћајна дозвола и 

одштампана слика регистрационе налепнице из 

које се види регистрациони број возила и датум 

истека важења регистрације.  

Уколико понуђач није власник возила, 



  

 

- 1 камион са хидрауличном руком минималне 

носивости 10т 

- 1 утоваривач тежине преко 20т 

- 2 комбиноване машине-багер утоваривач 

- 1 багер на точковима преко 18т 

- 2 багера гусеничара тежине преко 24т 

- 2 мини багера гусеничара 

- 1 грејдер 

- 1 булдожер 

- 3 ваљка 

- чекић за набијање талпи 

- 1 компресор 

- 2 агрегата минималне јачине 20 kw 

- 1 машина за чеоно заваривање цеви 

- 1 машина за електрофузионо заваривање цеви 

- 1 машина за бушење крунско бетона 

- 2 муљне пумпе 

- 2 вибро плоче преко 400 кг 

- 2 контејнера за раднике 

 

Да понуђач уз понуду достави декларацију произвођача 

AFM из које су јасно видљиви подаци којима се 

доказује испуњеност услова из техничке спецификације 

у предмеру радова. 

потребно је да поред важеће саобраћајне 

дозволе, доставити доказ о правном основу 

коришћења возила (уговор о закупу, уговор о 

лизингу, уговор о пословно-техничкој 

садарњи...).  

За тражену опрему која се не региструје ако је 

у власништу, достављање пописне листе на дан 

31.12.2018. године или копије рачуна за опрему 

купљену током 2019. године, док се за опрему 

која није у власништву понуђача доставља се 

уговор о закупу или лизингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- декларацију произвођача AFM 

 

2.  У делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 13. 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

врше се следеће измене: 

 

- на страни 43 од 181, у седмом пасусу мења се прва реченица тако да она сада гласи: 

 „Банкарска гаранција за добро извршење посла се доставља најкасније у року од 7 дана 

од дана закључења уговора.” 

 

- на страни 43 од 181, мења се тринаести пасус тако да он сада гласи: 

 „ Банкарска гаранција за повраћај аванса доставља се у року од 7 дана од датума закључења 

Уговора, у висини уговореног аванса, са пдв-ом,  са важношћу најмање 30 дана дуже од 

уговореног рока за завршетак радова.” 

 

- на страни 44 од 181, после двадесетог пасуса  додаје се нови пасус који гласи: 

„ У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке 

понуде/конзорцијума) за тражену банкарску гаранцију могу дати једну гаранцију 

прибављену од стране само једног члана или више гаранција од више чланова 

заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од тражене 

вредности предметне гаранције.“ 

 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

       ДОО „Парк Палић“ Палић 

       Комисија за јавну набавку 
 

 

 


