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Дел. број: О16-1/5-8 

Датум: 26.02.2016. 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације отвореног поступка О16-1 за 2016. 

годину (радови) 

 

Врши се измена конкурсне документације која је објављена на Порталу јавних набавки 

дана 18.02.2016. године у WORD документу  у следећим деловима: 

1.Уместо текста: ''Наведени радници морају бити запослени код понуђача на 

неодређено или одређено време, пре објављивања позива за подношење понуда за ову 

јавну набавку.'' 

Треба да стоји: ''Наведени радници не морају бити запослени код понуђача, односно 

не морају бити у радном односу код понуђача, већ могу бити ангажовани и по другом 

основу.''  

 

 

2.Уместо текста: ''за све тражене раднике као доказ се  доставља фотокопија М 

образаца, из којих се види да је радник пријављен на обавезно социјално осигурање''; 

 

Треба да стоји: ''за све тражене раднике као доказ се  доставља фотокопија уговора о 

радном ангажовању''. 

 

 

3.У делу IV конкурсне документације после текста: ''Понуђач треба да докаже је на 

најмање два објекта у претходних 5 година (2010,2011,2012,2013 и 2014) извео радове 

који су слични предмету јавне набавке у збирној вредности од минимално 

40.960.100,00 динара без пдв-а. Изведени радови треба да обухватају радове на 

просторијама намењеним за лабораторијски рад и радове на просторијама које ће бити 

коришћене као операционе сале. Доказ је Потврда инвеститора потписана и оверена од 

одговорног лица и фотокопија оверене окончане ситуације која мора да садржи све 

радове који су декларисани понудом.''  

Додаје се : Понуђач може да достави доказ да је на једном објекту радио радове на 

лабораторији, а други објекат на операционој у претходних пет година. Потврда 

инвеститора не мора бити на обрасцу из конкурсне документације уколико садржи све 

потребне елементе којима се доказује испуњеност овог услова. 
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4. Не уписују се цене за позиције чије су количине означене црвеном бојом у Предмеру 

радова - Постојећи ХОЛАРТ-а, грађевински и занатски радови. 

 

5.Измене конкурсне документације у делу техничких спецификација обухваћене су 

Одговорима на питања заинтересованих лица који су објављени на Порталу јавних 

набавки. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


