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П Е Ћ И Н Ц И
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр.
124/2012, 14/15 и 68/2015 ) Комисија за јавну набавку је сачинила следеће
ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
САНАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ НА ИЗВОРИШТУ НАСЕЉА АШАЊА

I
На страни 8/68 i 9/68 конкурсне документације, ДОДАТНИ УСЛОВИ – КАДРОВСКИ
КАПАЦИТЕТ који гласи:
4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да располаже довољним кадровским А) Фотокопија уговора о раду / уговора о
капацитетом и то:
делу / уговора о привременим и
повременим пословима / уговора о
А) да има најмање 20 запослених допунском раду и фотокопије МА
радника на одређено или
образаца;
неодређено време или ангажованих
по основу уговора ван радног Б) За лиценциране инжењере потребно
је доставити копију личне
односа;
лиценце издате од Инжењерске коморе
Б) да понуђач има минимално по Србије, потврду о важењу
једно лице у радном односу на лиценце и доказе о радном статусу (за
носиоца лиценце који је
неодређено или одређено време
запослен код понуђача: фотокопија МА
или ангажоване по основу уговора
обрасца, односно за носиоца лиценце
ван радног односа, одговорне
који није запослен код понуђача:
извођаче радова који поседују фотокопија уговора ван радног односа)
важећу лиценцу Инжењерске коморе Ако у уговору ван радног односа није
Србије и то:
наведено да ће носилац лиценце
- 400 или 410
бити ангажован за реализацију радова
- 413 или 414
који су предмет ове јавне
набавке потребно је приложити Анекс
- 430
уговора којим се то дефинише.
- 432
Напомена: Наручилац ће прихватити
- 453
следеће уговоре ван радног
- 475
односа:
1. Уговор о привременим и повременим
пословима;

2. Уговор о делу (ради обављања
послова који су ван делатности
послодавца);
3. Уговор о допунском раду.
МЕЊА СЕ и сада гласи:

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже довољним кадровским
капацитетом у тренутку подношења
понуде и за цео рок извршења
предметног уговора, и то:
А) да има најмање 20 запослених
радника на одређено или
неодређено време или ангажованих
по основу уговора ван радног односа
од којих 6 поседују минимум једну
важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије и то:
- 400 или 410
- 413 или 414
- 430
- 432
- 453
- 475

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
А) Фотокопија уговора о раду / уговора о
делу / уговора о привременим и
повременим пословима / уговора о
допунском раду или фотокопије МА
образаца;
За лиценциране инжењере потребно је
доставити и копију личне
лиценце издате од Инжењерске коморе
Србије и потврду о важењу
лиценце.
Напомена: Наручилац ће прихватити
следеће уговоре ван радног
односа:
1. Уговор о привременим и повременим
пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања
послова који су ван делатности
послодавца);
3. Уговор о допунском раду.

VI Ова Измена конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДОСТАВИТИ:
- На Портал јавних набавки
- На веб-сајт Наручиоца

