ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 113/2018

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Предмет јавне набавке je извођење радова на санацији
спољне хидрантске мреже Палата Србија.
Назив и ознака из општег речника:Ремонтни и санациони
радово 45453000-7.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације у
тачки 2. Додатни услови (члан 76. закона) и то: На
страни 8 од 51 брише се подтачка 2.1.2.2.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 8 од 51

2.2. Кадровски капацитет
Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом и то:
- да има најмање једног инжењера са важећим лиценцама ИКС-а бр.414;
- најмање 4 запослених лица КВ или ВКВ радника водоинсталатера,
- најмање 1 запослено лице које поседује уверење о стручној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне
политике, Управа за безбедност и здравље на раду;
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача као
и лице које је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим
пословима.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из
којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско
осигурање, за сваког запосленог појединачно.
- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе
Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца
није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине
Комори (за сваког појединачно).
- копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на
раду.

2.2.1. Пословни капацитет

Укупна вредност изведених радова на мрежи инсталације водовода и канализације
у 2015, 2016. и 2017. години минимум – 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

-Вредност изведених радова доказује се потврдом од
референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на
Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване
податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца и
-Фотокопија окончане ситуације оверене од стране
инвеститора (са означеним позицијама водовода и
канализације).
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