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Душана Вишића бр. 28
404-36-11/2017
01.09.2017. год.

На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12), Комисија за јавну набавку број:
У ОП 09/17, сачињава:
Обавештење о
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2.
за јавну набавку услуга – Израда идејног пројекта и плана детаљне
регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута
Дуб-Дубци, број јавне набавке У ОП 09/17,
према следећем:
Број 1
У делу Конкурсне документације, на страни 76 од 111, који се односи на
Пословни капацитет, иза текста:
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходних
5 година пре објављивања позива за подношење понуда, односно од 15.08.2012.
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 уговора о изради техничке
документације или вршења техничке контроле идејних/главних пројеката/
пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и објекте (мостови и тунели)
на државним путевима I и II реда у најмањој вредности од 90.000.000,00 динара
без ПДВ-а, при чему један мора бити у минималном износу од 30.000.000,00
динара без ПДВ-а“, додаје се следеће:
„као и да се барем један од референтних уговора односи на израду пројекта
(идејни пројекти, главни пројекти, пројекти за грађевинску дозволу) или вршење
техничке контроле за тунеле, при чему дужина тунела мора спадати у дугачке
тунеле (преко 900 м), како је то дефинисано Приручником за пројектовање путева
у Р.Србији, 11. Пројектовање тунела, 11.1 Општа смерница за пројектовање
тунела, објављеним од стране ЈП ’’Путеви Србије’’.
У поменутом делу који се односи на Пословни капацитет додаје се и следеће:
„Напомена: прихватиће се и уговори који се односе на реализацију пројеката на
државним путевима I и II реда који у себи не садрже кумулативно пројекте
саобраћајница, тунела и мостова“.
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Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на
Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца 1 и Наручиоца 2
следи објављивање Измењене и допуњене Конкурсне документације.
У Бајиној Башти,
дана 01.09.2017. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
број У ОП 09/17
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