
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2.

У Измени конкурсне документације од 23.07.2015. године, у делу који се односи на довољан
кадровски  капацитет  је  наведено:  "Да  понуђач  располаже  са  довољним  кадровским
капацитетима – да има на неодређено или одређено време у радном односу минимално 7
запослених  од  којих:  1  дипломирани  грађевински  инжењер  са  лиценцом  412  или  415
Инжењерске коморе Србије (ИКС); 3 руковаоца грађевинским машинама; 2 возача камиона и
1 помоћни радник. Докази: остајуисти, с тим што се за грађевинског инжењера са  лиценцом
доставља копија лиценце и потврде о плаћању обавеза према ИКС (Овај услов и доказ о
испуњености треба да стоје и под тачком (8) на страници 22. - Образац за оцену испуњености
услова  из  члана  75.  и  члана  76.  Закона  о  јавним  набавкама)."  се  брише  и  као  довољан
кадровски капацитет наводи се:  "Да понуђач  има у радном  односу на неодређено или
одређено време  минимално  једно  стручно  лице  на  организовању  уговорених  радова  и
довољан број квалификованих радника на извођењу послова.

Докази:  1. Попуњене, потписане и оверене Обрасце (образац бр. VII-4. и VII-5),
               2. Копије радних књижица,
               3. Копије обрасца М-A,
               .

За помоћне раднике: 1.Копије радних књижица, 2.Копије обрасца М – А., т.ј. Исто како је
било дефинисано на страни 7. у конкурсној документацији објављеној на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца. 

У предмеру радова за изградњу шумског пута  "Спајићи – Врело" који је дат у делу  IX
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у оквиру Позиције 17 наводи се: "Израда, на траси пута и
уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм према техничком опису. Уградња
подразумева машинско разастирање, планирање и ваљање материјала", мења се и гласи:
"Набавка,  превоз на 20 км и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-60 мм
према  техничком  опису.  Уградња  подразумева  машинско  разастирање,  планирање  и
ваљање материјала"

У предмеру радова за изградњу шумског пута  "Спајићи – Врело" који је дат у делу  IX
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ у оквиру Позиције 18 наводи се: "Израда, превоз на 3 км и
уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-32 мм према техничком опису. Уградња
подразумева машинско разастирање, планирање и ваљање материјала", мења се и гласи:
"Набавка,  превоз на 20 км и уградња тампона од дробљеног каменог агрегата 0-32 мм
према  техничком  опису.  Уградња  подразумева  машинско  разастирање,  планирање  и
ваљање материјала"


