
 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ 

Београд, Здравка Челара 16 

Број одлуке: 01/781 

Датум: 30.09.2016. године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: 1.Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке Р-04/16 број 2 

 

 

 

1. Сходно члану 63.став 1.Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке број 

Р-04/16 адаптација пбјекта Дпма ученика средое ПТТ шкпле, у складу са појашњењем 

конкурсне документације  заведеном под бројем 01/780 од 30.09.2016.године  и оглашене 

на порталу јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

 

 

1. На стани 9. конкурсне документације  
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

Тачка 1.2 

Под 1) алинеја 1 мења се и гласи: 
-1 одговорни извођач радова дипломирани грађевински инжењер са лиценцом ИКС 410 и 411 

 

2. На стани 10. конкурсне документације 
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Тачка 2)под тачка 1. aлинеја 2  мења се и гласи: 
-Копија лиценце број 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње ( 1 одговорни извођач 

радова ) и 411. - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско 

занатских радова на објектима високоградње и Потврда ИКС. 

  

3. На страни 39. конкурсне документације мења се образац.  

 

4. У прилогу се доставља коригован образац Кадровска оспособљеност понуђача 
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X  КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ ПОНУЂАЧА 

Списак неопходних лица која ће бити ангажована на извођењу радова 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТРУЧНА СПРЕМА 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Понуђач мора да има следеће радно ангажоване раднике на пословима извршења предметне 

набавке: 

- 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом ИКС број 410 и 
411 

- 10 радника од тога 3 радника ссс електро, браварске и молерске  струке, а остали 
помоћни граћевински радници зидарске, тесарске и армирачке струке 

Као доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом понуђач доставља 
попуњен, потписан и оверен Образац кадровског капацитета која је саставни део 
конкурсне документације (Образац 10.) и: 

- копије образаца М-3А или М-А за свако наведено радно ангажовано лице са 
списка које ће бити ангажовано на предметној јавној набавци или други 
одговарајући образац који пружа доказ о пријави/одјави на обавезно социјално 
осигурање 

- копија лиценце 410 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње (1 одговорни извођач радова) 

- копија лиценце 411 - одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско занатских радова на објектима високоградње(1 одговорни извођач 
радова) 

- копија потврде ИКС. 

Уколико понуду даје група понуђача, горње услове треба да испуне заједнички. 
 

Датум Потпис овлашћеног лица  понуђача 

    ___________________                                                        _________________________________ 

                                                                                     M.П.



 

 

 

Наведена измена конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне документације 

даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

Комисија наручиоца за јавну набавку  

             Р -04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


