
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. став 1. и  5. Закона о јавним набавкама наручилац врши измену 
конкурсне документације за предметну јавну набавку радова бр. 15/2015

Услов о неопходном финансијском капацитету који се налазио на страници 6  мења се и 
гласи:

"Неопходан финансијски капацитет: Да понуђач у својим финансијским извештајима за 
2013. годину није исказао губитак.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР (копија) за 2013. год. или 
биланс стања и успеха за 2013. годину са мишљењем овлашћеног ревизора (копије). Ако 
понуђач није обвезник ревизије онда подноси само биланс стања и биланс успеха за 2013. 
годину." (Овај услов и доказ о испуњености треба да стоје и и под тачком (6) на страници 22. 
- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама)."

Услов о довољном кадровском капацитету који се налазио на страници 7. мења се и гласи:

"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: остају
исти,  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 и
под тачком (8) на страници 22. - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и члана
76. Закона о јавним набавкама)."

На страници 25. у делу VII2 Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи
уместо "Одговорно лице понуђача" треба да стоји: "Одговорно лице наручиоца" на месту где
се потписује наручилац послова.

На страници 36. у делу IX Образац структуре цене: "Предмер радова на изградњи шумског
камионског  пута  Спајићи –  Врело дужине  L= 4,648 km",   Позиција  12  се  мења и гласи:

"Набавка, превоз и уградња AB цевастог пропуста  ø800 мм са израдом подлоге од песка,
израдом шахте за поницање воде  и зидањем сувозида од камена на улазној и излазној глави
пропуста.

На страници 36. у делу IX Образац структуре цене: "Предмер радова на изградњи шумског
камионског  пута  Спајићи –  Врело дужине  L= 4,648 km",   Позиција  13  се  мења и гласи:

Набавка, превоз и уградња AB цевастог пропуста  ø1000 мм са израдом подлоге од песка,
израдом шахте за поницање воде  и зидањем сувозида од камена на улазној и излазној глави
пропуста

На страници 37. у делу IX Образац структуре цене: "Предмер радова на изградњи шумског
камионског пута Спајићи – Врело дужине L= 4,648 km",  Позиција 19: остали радови брише
се.


