ЈП"Колубара" ЈН бр.29/2018

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево
На основу члана 63. став 1 и члана 54. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС"
број 124/12, 14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована
лица у поступку да је извршена измена конкурсне документације Извођење радова на
објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни" - изградња цевовода и пратећих објеката
у оквиру регионалног вишенаменског
хидросистема „Стубо – Ровни“
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
3.27. Критеријум за доделу уговора - на страни 15 мења се следећи текст:
У ситуацији када постоји два или више Понуђача који су понудили исту цену,
Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду
Понуђача који је у претходне три године извео или изводио више објеката високих
брана, учествовао на изградњи или реконструкцији објеката из области
водоснабдевања.
тако да сада измењен текст гласи:
У ситуацији када постоји два или више Понуђача који су понудили исту цену,
Наручилац ће избор доделе уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду
Понуђача који је у претходне три године извео или изводио више објеката високих
брана са објектима водоснабдевања.
4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке - на страни 20 мења се
следећи текст:

6. Услов

Доказ
(прилог бр. 6)

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је имао
позитивно пословање у свакој од последње три обрачунске године; да
има у свакој обрачунској години (2015, 2016. и 2017.) реализацију у
вредности од најмање 250.000.000,00 динара на Уговорима на
изградњи или реконструкцији првенствено насутих, а онда и осталих
типова високих брана, хидротехничких насипа и хидроенергетских
објеката, на изградњи или реконструкцији из области водоснабдевања
(дефинисан кроз обрачун изведених радова и радова који су у току)

да је успешно завршио или изградио бар 3 (три) насуте бране
конструктивне висине преко 40 м, изградио или радио на радовима
реконструкције из области водоснабдевања (доказ - Уговор о
грађењу или потврда Инвеститора ) и окончана или привремена
ситуација (корице ситуације – насловна и задња оверена страна)
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тако да сада измењен текст гласи:

6. Услов

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да
је имао позитивно пословање у свакој од последње три
обрачунске године; да има у свакој обрачунској години (2015,
2016. и 2017.) реализацију у вредности од најмање
250.000.000,00 динара на Уговорима на изградњи првенствено
насутих, а онда и осталих типова високих брана са објектима
водоснабдевања, хидротехничких насипа, хидроенергетских
објеката (дефинисан кроз обрачун изведених радова и радова
који су у току)

да је успешно завршио или изградио бар 3 (три) насуте бране
Доказ
конструктивне висине преко 40 м са објектима водоснабдевања
(прилог бр. 6) (доказ - Уговор о грађењу или потврда Инвеститора ) и
окончана или привремена ситуација (корице ситуације –
насловна и задња оверена страна)

4.3. Обрасци - на страни 23 мења се следећи текст:

10.

Списак најмање три успешно изграђене или у изградњи
високе бране и да има финансијски доказ за најмање
250.000.000,00 (двестапедесет милиона) динара на
уговорима на изградњи или реконструкцији првенствено
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насутих, а онда и осталих типова високих брана,
хидротехничких насипа и хидроенергетских објеката, на
изградњи или реконструкцији из области
водоснабдевања у последње три године(2015,2016. и
2017.).
тако да сада измењен текст гласи:

10.

Списак најмање три успешно изграђене или у
изградњи високе бране и да има финансијски доказ
за најмање 250.000.000,00 (двестапедесет милиона)
динара на уговорима на изградњи првенствено
насутих, а онда и осталих типова високих брана са
објектима водоснабдевања хидротехничких насипа
и хидроенергетских објеката у последње три
године(2015,2016. и 2017.).
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