Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-132/2015-12/12
Датум: 23. новембар 2015. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ ЗГРАДЕ
У УЛ. БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БР. 16 У БЕОГРАДУ -

РЕДНИ БРОЈ 45/2015
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-02132/2015-12/3 од 4. новембра 2015. године, како следи:
1. У делу 3.1, тачка 4) брише се; тачке 5) – 7) постају тачке 4) – 6); подтачке
6.1) – 6.12) постају тачке 5.1) – 5.12).
2. У делу 3.2 тачке 8) – 12) постају тачке 7) – 11).
3. Део 3.3 мења се и гласи:
''Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова
наведених под 1), 2) и 3), док услове наведене под 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11)
понуђач мора да испуњава самостално.
Уколико део јавне набавке који се односи на главни пројекат заштите од
пожара не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може доказати
испуњеност услова наведеног под 5.12) преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке. У супротном понуђач овај услов мора да испуњава
самостално.
Уколико део јавне набавке који се односи на енергетска својства објекта
високоградње не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може
доказати испуњеност услова наведених под 4) и 5.2) преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке. У супротном понуђач ове услове мора да
испуњава самостално.''.
4. Део 3.4 мења се и гласи:
''Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави
доказе о испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и 6), док услове наведене под
4), 5), 7), 8), 9), 10) и 11) група понуђача испуњава заједно.
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за понуђача из групе
понуђача којем је поверено извршење дела јавне набавке који се односи на главни
пројекат заштите од пожара достави доказ о испуњености услова наведеног под
5.12).
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за понуђача из групе
понуђача којем је поверено извршење дела јавне набавке који се односи на
енергетска својства објекта високоградње достави доказе о испуњености услова
наведених под 4) и 5.2).''
5. У делу 3.5.1 тачка 4) брише се; тачке 5) – 12) постају тачке 4) – 11).
6. У делу 3.5.2 тачка 4) брише се; тачке 5) – 12) постају тачке 4) – 11).
7. У делу 3.5.3 тачка 4) брише се; тачке 5) – 12) постају тачке 4) – 11).
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8. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
9. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан
да своју понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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