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Измена конкурсне документације у јавној набавци број 12/13 „Куповина и уградња 
семафорских уређаја на раскрсницама“

Измена конкурсне документације се односи на стране 6, 24 и 50.

На страни 6 конкурсне документације, у тачки 8. став 1, после речи „подразумева да“ 
убачена је речица „је“. У другој по реди фусноти, мења се ознака фусноте додавањем још једне 
звездице, па фуснота носи ознаку **, а реч „прихода“ замењујуе се речју „промета“. Брише се у 
целини фуснота „**У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава 
сваки члан групе и доказ доставља уз понуду.“

На страни 24, у табели А-2 „Монтажно-демонтажни радови“, у тачки 2, у пољу „Количина“, 
уместо броја 17 уписује се број 15.

На страни 50 конкурсне документације, тачка 3. пројектног задатка мења се и гласи 
„Неопходан финансијски капацитет понуђач испуњава ако је, у свакој од претходне три године  
(2010., 2011. и 2012. година) имао минимални промет у висини од 50.000.000,00 РСД.“
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7. Да понуђач испуњава услове у погледу кадровског капацитета за учешће у поступку предметне 
јавне набавке и то:

Понуђач за реализацију јавне набавке, у оквиру кадровског капацитета мора имати најмање 15 радно 
ангажованих лица, од којих:

1. најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 410
2. најмање једног дипломираног електроинжењера са важећом лиценцом 453
3 најмање пет електротехничара или монтера

Наведени услов доказује се достављањем:
- фотокопија доказа о радној ангажованости за најмање 15 запослених лица (радне књижице и уговор о 
раду за радно ангажоване на неодређено и одређено време, или уговор о радном ангажовању ван радног 
односа),
- фотокопија  потврде  ИКС за најмање једног дипломираног грађевинског инжењера и најмање једног 
дипломираног електроинжењера, из којих се види да су носиоци лиценце чланови ИКС-а, да су измирили 
обавезе према ИКС у да им у текућој години Одлуком Суда Части није одузета лиценца и да се против њих не 
води поступак, као доказ да носиоци лиценце имају важећу лиценцу, 
- фотокопије дипломе средње стручне школе за најмање пет електротехничара или монтера

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о 
кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, дужан је да сам испуни задати услов о 
кадровском капацитету.

8.    Да Понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, што подразумева да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2010., 2011. и 2012. години) 
имао промет од најмање 50.000.000,00 динара годишње.

Наведени услов доказује се достављањем:
- Уколико је понуђач правно лице, Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН),  за 

претходне три обрачунске године, (2010., 2011. и 2012. годину)

- Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао 
обављање делатности за претходне три године (2010., 2011. и 2012. годину).

- потврду пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске 
године (2010, 2011. и 2012. годину).

*Ове доказе, понуђач  није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници 
Агенције и Народне банке Србије.  
**У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету 
у погледу оствареног промета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
***Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, за подизвршиоца не доставља тражене доказе о 
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.          
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7 Контрастна табла, алуминијумска, 
офарбана. 

7.1 за троделну лантерну Ø210мм ком. 6

7.2 за троделну лантерну Ø300мм ком. 34

8 Пешачки тастер са таблицом за 
информацију 

ком. 40

9 Сигнални кабл до 24 проводника м 2120

10 Детекторски кабл LICY 2х1,5 мм² м 3661

11 Енергетски кабл 5х2.5 мм² м 150

12 Координациони кабл ТК39 5х4х0,8 
мм²

м 340

13 Видео камера (IP камера) ком. 15

14 Екстерно кућиште за камеру ком. 15

15 5-портни гигабитни свич ком. 15

16 Медиа конвертор ком. 15

17
GPRS/UMTS модул са антеном и  са 
претлатном картицом у трајању 24 
месеца

ком. 15

18 Кабл UTP м 750

19 Кабл FSTP м 750

УКУПНО А-1

А-2 МОНТАЖНО-
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1
Монтажа и довоз сигналног уређаја 
на постоље/темељ са испоруком и 
уградњом везивног материјала

ком. 15

2
Програмирање уређаја према 
захтевима из пројекта ком. 15



ИЗБОР ПОНУЂАЧА

1. Испуњеност функционално – техничких захтева 

Семафорска и остала опрема која се нуди мора да испуњава све функционално - техничке захтеве наведене у 
Прилозима ПЗ-1, П3-2 П3-3 и П3-4. Да би се оценила прихватљивост понуђеног решења у погледу 
испуњености функционално - техничких захтева овог Пројектног задатка потребно је да Понуђач достави:

1.1. Техничку и осталу пратећу документацију,

1.2. Да о свом трошку демонстрира комисији функционисање понуђеног решења које мора бити у складу са 
захтевима овог Пројектног задатка на неком постојећем систему или у својој фабрици, при чему понуђени 
систем мора бити у раду на раскрсницама које су наведене као референце.

2. Референце 

Списак семафоризованих локација (раскрснице или пешачког прелаза) у периоду 2010., 2011. и 2012. год., са 
назнаком године у којој је семафоризација била извршена.

Неопходно је да је понуђач извршио опремање локација (раскрснице или пешачког прелаза) опремом за 
светлосну саобраћајну сигнализацију са примењеним адаптабилним управљањем или  детекторским радом или 
у централизованом систему.

Начин доказивања референци: 

1) уколико је понуђач вршио уговорне обавезе у статусу главног извођача радова, у периоду од 01.01.2010 
до 31.12.2012 године и био уговорна страна са наручиоцем, доставља копију уговора и потврду наручиоца за 
све локације, или

2) уколико је понуђач био подизвођач код главног извођача радова на испоруци, уградњи и стављању у 
функцију опреме за светлосну саобраћајну сигнализацију, при чему је био и давалац гаранције за радове или 
опрему у области светлосне сигнализације, доставља копију свог уговора са главним извођачем радова и 
потврду главног извођача за све локације

3. Финансијски потенцијал

Неопходан финансијски капацитет понуђач испуњава ако је, у свакој од претходне три године  (2010., 2011. и 
2012. година) имао минимални промет у висини од 50.000.000,00 РСД.

4. Кадровски потенцијал

1. грађевински инжењер у сталном радном односу са лиценцом 410 1 или више 
2. електроинжењер у сталном радном односу са лиценцом 453 1 или више
3 електротехничар или монтер у сталном радном односу 5 или више
4. минимум запослених                                   15 или више

страна 50 од 51


	12_13_izmene_konkursne.pdf
	12_13izmenje strane konkursne semafori.pdf

