У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за поступак
јавне набавке извођења радова на постављању подних и зидних облога,
водоинсталатерских и санитарних радова на објекту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Нишу, јавна набавка број 404-1/37Р/2019-28, Комисија за предметну јавну набавку
обавештава сва заинтересована лица да је извршена
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
 На страни 19/51 у оквиру поглавља IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу „ДОДАТНИ
УСЛОВИ“, под редним бројем 3. Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски
капацитет: да за извршење предметне јавне набавке има ангажовано по основу
Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван
радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, има
најмање: једног одговорног извођача за грађевинске радове са важећом личном
лиценцом Инжењерске коморе Србије и то икс бр. 400 или 401 или 412 или 413
или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, врши се измена и допуна конкурсне
документације, односно додаје се лиценца број 410, тако да након измене и
допуне гласи:
3.
Услов из чл. 76. став 2. Закона - кадровски капацитет: да за извршење
предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено
или неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су
предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, има најмање:
 најмање једног одговорног извођача за грађевинске радове са важећом личном
лиценцом Инжењерске коморе Србије и то икс бр. 400 или 401 или 410 или 411
или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800.
Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација
остаје неизмењена. Рок за подношење понуда се продужава у складу са обавештењем.
У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном
документацијом и Изменом и допуном конкурсне документације број 2, у
противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом.

У Нишу, 29.08.2019. године

