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Број: 01-02-18/2020-9 

Датум: 17.07.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ДРУГИ 

ОКТОБАР ВРШАЦ     

ЈН БРОЈ 01-02-18/2020 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ВОДНИХ ОБЈЕКАТА за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН 

број 01-02-18/2020. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересованo лицe у поступку јавне набавке Услуга одржавања водних објеката за потребе ЈКП „Други 

октобар“, Вршац, ЈН број 01-02-18/2020 обратилo се Наручиоцу дана 15.07.2020. Захтевом број 01-02-18/2020-

9 путем електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде. 

 

Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, 

1. Зашто код позиције Додатни услови , Кадровски капацитети захтевате за 2 (два) дипломирана инжењера 

геологије за хидрогеологију (ВСС ВИИ) са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије (лиценца 392 и 

492); кад се радови за које су задужени инжињери изводе по закону о Рударству и геолошким 

истраживањима који нема наведене лиценце. 

2. Да ли требају лиценце за:  

- 2 (два) дипломиранаинжењераелектротехнике (ВСС ВИИ); 

- 2 (два) дипломирана инжењера машинства (ВСС ВИИ) 

Одговор Наручиоца: 

Пракса је да се за све одговорне извођаче радова тражи лиценца, па се и за захтеване радове траже извођачи 

који поседују потребне лиценце, с обзиром на то да ће се тражени радови изводити у оквиру текућег и 

инвестиционог одржавања, а то нису послови који се изводе по Закону о рударству и геолошким 

истраживањима. 

Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену једног дела Конкурсне документације у 

поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упуство како се доказује 

испуњеност тих услова/ Додатни услови/ Кадровски капацитет (9/39). 

 

 

 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР” 
Република Србија 

26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26 

www.oktobar.co.rs 

Телефон: 013/440-800, Факс: 013/440-800 тастер 9 

Жиро-рачуни: 285-0274076590001-73; 160-9523-25; 205-1593-62; 

Матични број: 08010072; ПИБ: 100911224 

e-mail: info@oktobar.rs 
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III  Поглавље  

Врши се измена у Поглављу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упуство 

како се доказује испуњеност тих услова/ Додатни услови/ Кадровски капацитет (9/39). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Да Понуђач поседује уговоре о пословно техничкој 

сарадњи са овлашћеним заступником/сервисером за 

опрему типа: "KSB"  и "Endress+Hauser" . 

 

 

  Копија уговора са овлашћеним заступником/сервисером. 

2. 

1) Да је Понуђач у последње 2 (две) године 

(2018,2019) имао  уговор о одржавању постројења за 

третман воде са неким правним лицем. 

 

2) Да је Понуђач у последњих 5 (пет) година 

(2015,2016,2017,2018,2019) био ангажован на 

одржавању надзорно-управљачких система 

("SCADA") и програмабилних логичких контролера 

(ПЛЦ)  

 

 

3) Да је Понуђач у последње 2 (две) године 

(2018,2019) имао уговор за регенерацију бунара 

механичко-хемијском методом са неким правним 

лицем. 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦЕ/ПОТВРДЕ (Образац 8) 

Наручиоца 

(заокружити и попунити податке који су предмет услуге и 

приложити копију уговора за сваку заокружену ставку.) 

 

и 

 

1)  Копија уговора о одржавању постројења за третман воде 

са неким правним лицем. 

 

2) Копија уговора о одржавању надзорно-управљачких 

система ("SCADA") и програмабилних логичких контролера 

(ПЛЦ) . 

 

3) Копија уговора за регенерацију бунара механичко-

хемијском методом са неким правним лицем. 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 
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Да понуђач у моменту подношења понуде има у 

власништву, лизингу или закупу: 

• минимун 1 (један) компресор минималних 

радних карактеристика 2м3/мин 

• минимун 1 (једна) пумпа минималних 

радних карактеристика Q=10 l/s, H=40m 

• минимун 1 (једну) камеру за подводно 

снимање и очитавање метраже 

• минимум 3 (три) уређаја за континуално 

регистровање нивоа подземних вода, дајвер 

• минимун 1 (једна) хидраулична мобилна 

дизалица минималне носивости 2 тоне 

 

• минимум 1 (једно) теретно возило 

минималне носивости 2 тоне   

За компресор, пумпу, камеру, дајвер, дизалицу: пописна 

листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. године 

или  

- рачун/е о куповини захтеваних средстава после 31.12.2019. 

године, уколико су средсва купљена после 31.12.2019. године.  

Напомена: Уколико понуђач није власник средстава, потребно 

је да достави  копију доказа о правном основу коришћења 

(уговор о закупу, лизингу, уговор о пословно-техничкој 

садарњи…) 

 

За дизалицу: Стручни налаз којим се може доказати носивост 

дизалице. 

 

За возило: Копија очитане важеће саобраћајне дозволе  

 и  

копија одштампане слике регистрационе налепнице возила из 

које се види регистрациони број возила и датум истека важења 

регистрације или важећа  полиса осигурања. 

Напомена: Уколико понуђач није власник возила, потребно је да 

достави и копију доказа о правном основу коришћења возила 

(уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор о пословно-техничкој 

садарњи…). 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
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Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

3 

 

Да Понуђач у моменту подношења понуде има 

запослено и/или уговором ангажовано најмање: 

 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера 

електротехнике (ВСС VII); 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера машинства 

(ВСС VII); 

- 2 (два) дипломирана инжењера геологије за 

хидрогеологију (ВСС VII) са важећом лиценцом 

Инжењерске коморе Србије (лиценца 392 и 492);  

 

 

 

М Обрасци (М3/А или М/2 или М/А) копије 

за запослена лица 

или 

уговор о раду за ангажовање лица сходно одредбама Закона о 

раду (''Сл.гласник РС''24/5,61/5,54/9,32/13 И 75/14). 

Докази из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су радно ангажована код понуђача у 

тренутку подношења понуде; 

Копија дипломе/уверења о стеченом образовању за дипл.  

електро инжењера/инжењера машинства/ инжењера 

 хидрогеологије. 

Копија Лиценци (за дипл. инжењере хидрогеологије), са 

потврдом ИКС да су исте важеће. 

 

Сада гласи: 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Да Понуђач поседује уговоре о пословно техничкој 

сарадњи са овлашћеним заступником/сервисером за 

опрему типа: "KSB"  и "Endress+Hauser" . 

 

 

  Копија уговора са овлашћеним заступником/сервисером. 

2. 

1) Да је Понуђач у последње 2 (две) године 

(2018,2019) имао  уговор о одржавању постројења за 

третман воде са неким правним лицем. 

 

2) Да је Понуђач у последњих 5 (пет) година 

(2015,2016,2017,2018,2019) био ангажован на 

одржавању надзорно-управљачких система 

("SCADA") и програмабилних логичких контролера 

(ПЛЦ)  

 

 

3) Да је Понуђач у последње 2 (две) године 

(2018,2019) имао уговор за регенерацију бунара 

механичко-хемијском методом са неким правним 

лицем. 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦЕ/ПОТВРДЕ (Образац 8) 

Наручиоца 

(заокружити и попунити податке који су предмет услуге и 

приложити копију уговора за сваку заокружену ставку.) 

 

и 

 

1)  Копија уговора о одржавању постројења за третман 

воде са неким правним лицем. 

 

2) Копија уговора о одржавању надзорно-

управљачких система ("SCADA") и програмабилних 

логичких контролера (ПЛЦ) . 

 

3) Копија уговора за регенерацију бунара механичко-

хемијском методом са неким правним лицем. 

 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 
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Да понуђач у моменту подношења понуде има у 

власништву, лизингу или закупу: 

• минимун 1 (један) компресор минималних 

радних карактеристика 2м3/мин 

• минимун 1 (једна) пумпа минималних 

радних карактеристика Q=10 l/s, H=40m 

• минимун 1 (једну) камеру за подводно 

снимање и очитавање метраже 

• минимум 3 (три) уређаја за континуално 

регистровање нивоа подземних вода, дајвер 

• минимун 1 (једна) хидраулична мобилна 

дизалица минималне носивости 2 тоне 

 

• минимум 1 (једно) теретно возило 

минималне носивости 2 тоне   

За компресор, пумпу, камеру, дајвер, дизалицу: пописна 

листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2019. 

године 

или  

- рачун/е о куповини захтеваних средстава после 

31.12.2019. године, уколико су средсва купљена после 

31.12.2019. године.  

Напомена: Уколико понуђач није власник средстава, 

потребно је да достави  копију доказа о правном основу 

коришћења (уговор о закупу, лизингу, уговор о пословно-

техничкој садарњи…) 

 

За дизалицу: Стручни налаз којим се може доказати 

носивост дизалице. 

 

За возило: Копија очитане важеће саобраћајне дозволе  

 и  

копија одштампане слике регистрационе налепнице возила 

из које се види регистрациони број возила и датум истека 

важења регистрације или важећа  полиса осигурања. 

Напомена: Уколико понуђач није власник возила, потребно 

је да достави и копију доказа о правном основу коришћења 

возила (уговор о закупу, уговор о лизингу, уговор о пословно-

техничкој садарњи…). 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Редни 

број 
УСЛОВИ ДОКАЗИ 

3 

Да Понуђач у моменту подношења понуде има 

запослено и/или уговором ангажовано најмање: 

 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера 

електротехнике (ВСС VII) са важећом лиценцом 

Инжењерске коморе Србије (лиценца 350 и 450);  

 

- најмање 2 (два) дипломирана инжењера машинства 

(ВСС VII) са важећом лиценцом Инжењерске коморе 

Србије (лиценца 332 или  432);  

 

 

- 2 (два) дипломирана инжењера геологије за 

хидрогеологију (ВСС VII) са важећом лиценцом 

Инжењерске коморе Србије (лиценца 392 и 492);  

 

 

М Обрасци (М3/А или М/2 или М/А) копије 

за запослена лица 

или 

уговор о раду за ангажовање лица сходно одредбама 

Закона о раду (''Сл.гласник РС''24/5,61/5,54/9,32/13 И 

75/14). 

Докази из којих се, за свако од наведених лица, јасно и 

недвосмислено види да су радно ангажована код понуђача 

у тренутку подношења понуде; 

Копија дипломе/уверења о стеченом образовању за дипл.  

електро инжењера/инжењера машинства/ инжењера 

 хидрогеологије. 

Копија Лиценци (за дипл. инжењере 

електротехнике/машинства/хидрогеологије), са потврдом 

ИКС да су исте важеће. 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у свим 

деловима/Поглављима на које се измена односи и објавити Пречишћени текст Конкурсне документације, у 

ком тексту ће видно обележити измене. У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке 

број 01-02-18/2020. остаје непромењена. Будући да се измена Конкурске документације  не врши 8 (осам) или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац неће продужити рок за подношење понуда то 

јест рок за подношење понуда остаће непромењен , а то  је 27.07.2020. до 10:00 часова без обзира на начин 

слања. Јавно отварање понуда ће се одржати 27.07.2020. у 10.30 часова.Измена Конкурсне документације, у 

пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

17.07.2020. године. 

                                                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                                                                                                     


