Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Радоја Домановића 27
Број: 2/419
Датум: 28.04.2017. године

ПРЕДМЕТ: I Измена конкурсне документације за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ07/17
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
радова – текуће одржавање објекта ученичког дома „Петар Драпшин“.
Измена обухвата:
На страни 7 конкурсне документације у оквиру тачке 4.2. Додатни услови за понуђача
прописани чланом 76. ЗЈН, у табели 4.2 у делу тачке 2., брише се део доказа који се
односи на кадровски капаците 2.3 . који гласи:
„и за радно ангажоване раднике грађевинске струке – копијама диплома о
њиховој стручној спреми (струци)“
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, биће продужен рок за
подношење понуда и њихово отварање. Нови рок за подношење понуда је 08.05.2017.
године, до 10 часова, а јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10,30 часова.

-У прилогу је измењена 7 страна конкурсне документације.

Комисија Наручиоца за јавну набавку
ДУ-ЈНМВ-07/17

4.2.- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН
Табела 4.2:

Р.
бр.

1

УСЛОВИ

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ
САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН

1.Да понуђач располаже
неопходним ФИНАНСИЈСКИМ
И ПОСЛОВНИМ
КАПАЦИТЕТОМ и то:

1.Доказује се:

1.1.да је у претходне 3 године
(2014., 2015. и 2016.)
имао и
реализовао најмање 2 уговора на
текућем одржавању објеката, у
минималном укупном износу од
6.000.000,оо динара, без пдв-а;

-Изјава понуђача на Обрасцу 6.8-референц
листа, оверена и потписана од стране
одговорног лица понуђача,
- Фотокопијама уговора и окончаних
ситуација или фактура из којих се може
утврдити да је понуђач извео исте или
сличне радове текућег одржавања (члан 2,
тачка 36 а, Закона о планирању и
изградњи), који су предмет набавке у
захтеваном износу, као и фотокопија
Записника о примопредаји радова.

1.2. Scoring оцена најмање „ББ“,
„ББ+“ или „АА“ за понуђача, издата
од стране Агенције зa привредне
регистре Републике Србије
1.3.Да поседује важеће сертификате
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO
18001:2007, ISO 22301:2012 i ISO
50001:2011
2.Да
понуђач
располаже
неопходним
КАДРОВСКИМ
капацитетом:

2.

-Фотокопијом Scoring-а издата од Агенције
за привредне регистре Републике Србије
-Фотокопијама важећих сертификата ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007,
ISO 22301:2012 i ISO 50001:2011
2.Доказује се:
2.1.Изјавом
понуђача
о
капацитету на Обрасцу 6.10.

кадровском

2.2.
фотокопијама
основа
радног
ангажовања
за
радно
анагажована
лица и
-Да понуђач има радно ангажована
то:
најмање 10 лица-радника од којих
најмање једног радно ангажованог -за лица која су запослена на неодређено
дипломираног инжењера са једном или одређено време –копијама уговора о
од следећих важећих лиценци : 400 раду, а
или 401 или 410 или 411 и најмање 5 - за лица која су ангажована ван радног
радно
ангажованих
радника односа – копијама уговора о привременим и
грађевинске струке
повременим пословима или уговора о делу
или уговора о допунском раду.
2.3. за радно ангажованог инжењерафотокопијом лиценце и фотокопијом
потврде о важности лиценце.
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Навести
интернет
страницу
надлежно
г органа
ако је
неки од
доказа на
њој јавно
доступан

