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Суботица,
Трг слободе бр. 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ КОМПЛЕКСА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА НА КАРАЂОРЂЕВОМ ПУТУ
Дана 06.12.2019. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке радова – комунално опремање
комплекса социјалног станoвања на Карађорђевом путу, редни број ЈН К 65/19.
У Конкурсној документацији се врше следеће измене:
I
У поглављу II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 2.
ДОДАТНИ УСЛОВИ, мења се тачка 4.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ у делу:
„ДОСТАВИТИ ДОКАЗ“ (страна 8/44), те гласи:
„
4.
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
Да Понуђач има, у складу са Законом о раду, 4.1) Доказ о пријави на осигурање за
запослена лица на неодређено или одређено запослене - фотокопија М образаца Фонда
време или ангажована лица по другом ПИО за лица која су у радном односу код
основу у складу са Законом о раду, која раде Понуђача односно фотокопије уговора за
на пословима везаним за предметну набавку, ангажовање уговором по другом основу у
и то:
складу са Законом о раду;
4.1. 1 (један) Одговорни извођач радова 4.2) За дипломиране инжењере доставити
грађевинских
конструкција
и и фотокопију одговарајућих важећих грађевинскозанатских радова на објектима лиценци Инжењерске коморе Србије или
високоградње, нискоградње и хидроградње Министарства грађевинарства, саобраћаја и
са важећом лиценцом 410 или Одговорни инфраструктуре;
извођач радова грађевинских конструкција и 4.3) За раднике – непосредне извршиоце грађевинско-занатских радова на објектима фотокопије уговора о раду или фотокопије
високоградње са важећом лиценцом 411.
уговора за ангажовање уговором по другом
4.2. 1 (један) Одговорни извођач радова основу у складу са Законом или други
грађевинских конструкција и грађевинско- доказ из којих се на несумњив начин може
занатских радова на објектима хидроградње утврдити да су лица распоређена на
са важећом лиценцом 413 или Одговорни тражена радна места;
извођач радова хидротехничких објеката и 4.4) За вариоца под тачком 4.4. доставити и
инсталација водовода и канализације са фотокопију важећег атеста који су издати
важећом лиценцом 414.
од стране акредитоване институције.
4.3. 1 (један) Одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација ниског и
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средњег напона са важећом лиценцом 450.
4.4. 1 (један) атестиран варилац за ХДПЕ
цеви – извршилац чији је атест издат од
акредитоване институције.
4.5. 15 (петнаест) лица распоређених на
грађевинске послове.
4.6. 2 (два) лица распоређена на
електротехничке послове.
„
II
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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