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Број: 1112/1
Дана: 10.11.2015.
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12...68/15)
Комисија за провођење отвореног поступка јавне набавке радова: Адаптација и
реконструкција објеката за 2015. год. (II) у отвореном поступку, покренуту Одлуком
директора ЈП број 1112 од 28.09.2015. године, по позиву за подношење понуда број 80,
сходно својим овлашћењима, благовремено доноси
ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У конкурсној документацији бр. 1112 од 27.10.2015.г. за отворени поступак јавне набавке
радова – адаптација и реконструкција објеката за 2015.год (II), покренут Одлуком директора
Јавног предузећа бр.1112 од 28.09.2015.г врше се измене: у делу „4. услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова: 4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона - додатни
услови које понуђач мора да испуни (сходно чл. 76. закона), под редним бр.6, на следећи
начин, тако да гласи:
I „ Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним кадровским
капацитетом и то:
да има у радном односу на неодређено време, пре објављивања позива за подношење понуда,
најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера одговорног за извођење
грађевинских радова са лиценцом 410 – одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и
хидроградње, ИЛИ лиценцом 411 – одговорни извођач радова грађевинских конструкција и
грађевинско - занатских радова на објектима високе градње, као и да има ангажованог
архитекту са лиценцом 400 и дипломираног инжењера електро струке са лиценцом 450.“

II У осталом делу конкурсна документација бр. 1112 , за јавну набавку радова – адаптација
и реконструкција објеката за 2015.г. (II), покренуту Одлуком директора Јавног предузећа бр.1112
од 28.09.2015.г која се спроводи у отвореном поступку, се не мења, а како је ова измена, сходно
чл. 63 ст. 5 Закона о јавним набавкам, извршена осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, рок за подношење понуда, одређен у конкурсној документацији
(18.11.2015. године до 10,00 часова), се продужава, те је нови рок за подношење понуда
је_20.11.2015. године до 10,00 часова. Јавно отварарање понуда ће бити 20.11.2015. године са
почетком у 10,30 часова на месту како је одређено конкурсном документацијом.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радмила Шакић Пеурача, мастер инж.шум.
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