
 
 

 

 

Дел.бр. 12/73 

Датум: 31.10.2013.г. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

 

предмет јавне набавке: 

јавна набавка мале вредности: набавка  услуга – у вези са грађевинарством – вршење стручног 

надзора приликом извођење радова за II фазу на објекту БМЋХ, израда гл.машинског пројекта 

за прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП Београдске електране,  исходовање 

потребних услова и сагласности надлежних институција за прикључење објекта на комуналну 

инфраструктуру ЈКП Београдске електране, учествовање у тендерској процедури за избор 

извођача радова, израда предмера радова за следећу фазу радова (радови планирани за следећу 

годину), за објекат БМЋХ - за потребе наручиоца  Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

врста поступка 

јавна набавка мале вредности 

 

врста предмета јавне набавке 

услуге 

редни број јавне набавке 

Ј.Н.М.В. 5/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Мења се конкурсна документација на тај начин што се мења страна 10. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Испуњеност услова из члана 75. Тачка 1-4, Понуђач може да доказује достављањем 

Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава дате услове /Изјава бр.10/ . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица-уписаног у регистар или лица које има овлашћење да потпише такву 

изјаву/приложити овлашћење/. 

Доказ из тачке бр. 5. понуђач је дужан да достави у фотокопији. 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – члан 76. ЗЈН 

1. Пословни капацитет 

Под пословним капацитетом који мора да испуњава Понуђач, подразумева се да је Понуђач 

у последњих 5 година квалитетно окончао пројектовање, извођење или стручни надзор 

изградње најмање два јавна објекта из области здравства или фармацеутске индустрије. 

Понуђач доказује предметни услов листом референтних пројеката са приложеним 

фотокопијама уговора или потврдом овереном од стране референтних наручилаца. 

2. Кадровски капацитет 

Под кадровским капацитетом који мора да испуњава Понуђач, подразумева се да Понуђач 

има најмање: 

- 1 дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом IKS бр. 300 или 400 и 5 година 

радног искуства 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом IKS бр. 310 или 410 и 5 година 

радног искуства 

- 1 дипломираног грађевинског инжењера (саобраћајнице) са лиценцом IKS бр. 315или 

415и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (електроенергетске инсталације) са 

лиценцом IKS бр. 350 или 450 и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (аутоматика, мерења и регулација) са 

лиценцом IKS бр. 352 и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера електротехнике (телекомуникационе мреже и системи) са 

лиценцом IKS бр. 353 или 453и 5 година радног искуства 

- 1 дипломираног инжењера машинства са лиценцом IKS бр. 330 или 430и 5 година 

радног искуства 

који су у радном односу код Понуђача или ангажовани уговором о делу. 

Кадровски капацитет Понуђач доказује достављањем фотокопија личних лиценци.  

- 5 година радног искуства се односи на поседовање лиценци 5 година и доказује се 

достављањем фотокопије лиценци 

- Доказ да је радник запослен код понуђача доказује се фотокoпијом Уговора о раду 

или Уговора о делу и фотокопијом радне књижице 
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