Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-82/2019-12/8
Датум: 04.новембар 2019. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СМЕШТАЈНОТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НИШУредни број 25/2019
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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: 404-02-82/201912/6 од 24. октобра 2019. године, како следи:
1.У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатни услов Кадровски капацитет под
бројем 11 бришу се тражени докази - ПОТВРДЕ ДА СУ ЛИЦЕНЦЕ 381, 300, 301,
311, 314, 316 или 391, 330, 333, 350, 352, 353 и 372 ВАЖЕЋЕ
које издаје Инжењерска комора Србије (само за лица чије лиценце издаје Инжењерска
комора Србије);-ОБРАСЦИ ИНФОРМАЦИЈЕ О МЕРИ ЈАВНЕ ОПОМЕНЕ СУДА
ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ(образац 9), у којима је јасно и
недвосмислено наведено да ли је радно ангажованим лицима који су носиоци лиценци,
изречена мера јавне опомене (само за лица чије лиценце издаје Инжењерска комора
Србије)“.
2. У конкурсној документацији у делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА тачка 4. Обилазак локације
реченица„Обилазак је могућ сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 сати, а
најкасније десет дана пре истека рока за подношење понуда.“ мења се и гласи“
Обилазак је могућ сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 сати, а најкасније два
дана пре истека рока за подношење понуда“.
3.У конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО
ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 1. Обавезна садржина понуде брише се- Образац
информације о мери јавне опомене Суда части Инжењерске коморе Србије (образац 8).
„Изјава о чувању поверљивости података (образац 11)“,мења се тако да је сада „Изјава
о чувању поверљивости података (образац 10)“; Образац трошкова припреме понуде
(образац 12), ако се понуђач одлучи да искаже трошкове припремања понуде мења се
тако да је сада“; Образац трошкова припреме понуде (образац 11), ако се понуђач
одлучи да искаже трошкове припремања понуде.
4.У конкурсној документацији у делу V ОБРАСЦИ у обрасцу 7. СПИСАК РАДНО
АНГАЖОВАНХ ЛИЦА брише се „копије потврда да су наведене лиценце важеће,
обрасце информације о мери јавне опомене Суда части Инжењерске коморе
Србије“
5.У конкурсној документацији у поглављу I Општи подаци о јавној набавци, у тачки 6.
уместо датума 08.новембар 2019. године ставља се датум 12. новембар 2019. године.
6.У конкурсној документацији у поглављу I Општи подаци о јавној набавци, у тачки 7.
уместо датума 08.новембар 2019. године ставља се датум 12. новембар 2019. године.
7.У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се доказује испуњеност
услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће наручилац захтевати пре
доношења одлуке о додели уговора, везано за доказе под редним бројем 2. и 3. датум
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„после 08. септембра 2019. године“ се замењује датумом „после 12. септембра 2019.
године“.
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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