Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/809
Датум: 21.07.2016. године

ПРЕДМЕТ: I Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНМВ13/16
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и
68/2015), Наручилац врши измену конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНМВ13/16.
Измена обухвата:
1.На страни 8 конкурсне документације у Поглављу IV, део 2.Додатни услови за учешће
понуђача прописани чланом 76.Закона, у табели 2, бришу се додатни услову под тачком 1.
Остаје само додатни услов за неопходан кадровски капацитет.
2.У поглављу VI-„Обрасци који чине саставни део понуде“, у другом пасусу, након измене,
уоквирени део текста гласи:
Сагласно члану 77. испуњеност обавезних услова из Tabele 1., тачке 1.,2.,3 и 5 утврђених
конкурсном документацијом, понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да достави наведену изјаву, уколико
је уписан у регистар.
У прилогу ове измене конкурсне документације дају се кориговани додатни услови у Табели 2.
које понуђач мора да испуни сходно члану 76.Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама, биће продужен рок за подношење понуда и
њихово отварање.Нови рок за подношење понуда је 28.07.2016.године, до 13 часова, а јавно
отварање понуда обавиће се истог дана у 13,30 часова.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
број ДУ-ЈНМВ-13/16

Наручилац: Дом ученика средњих школа-Београд,Хајдук Станка 2; Јавна набавка услуга мале вредности,
број ДУ-ЈНМВ-13/16

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то:
Табела 2:

Р.
бр.

1.

УСЛОВИ

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

1. Да понуђач располаже
неопходним кадровским
капацитетом
- да понуђач има радно
ангажована лица у оквиру
следеће
квалификационе
структуре и броја:
- најамање 2 (два) лекара
специјалисте епидемиолога;
- најмање 2 (два)sанитарнa
техничарa

1.Докази:
- копијама уговора о раду за радно
ангажоване на неодређено и одређено време
или копијама уговора о привременим и
повременим пословима и уговорима о делу
за радно ангажована лица ван радног
односа, и
- копијама диплома/уверења/потврда о
специјализацији лекара

Напомена: Овај услов мора самостално да испуни понуђач у случају ако
понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов
може да испуни група понуђача заједно

Навести
интернет
страницу
надлежног
органа ако
је неки од
доказа на
њој јавно
доступан

