Република Србија
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ЈНВВ бр.8/19
12.11.2019.
ПРИБОЈ
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку код наручиоца Општине
Прибој
сачињава
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНВВ бр.8/19
Предмет јавне набавке: Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог
стартап центра Прибој,
У конкурсној документацији за јавну набавку радова - Реконструкција и опремање
објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој, ЈН ВВ бр.8/19 мења се страна
10/112, поглавље IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона; Б)
Додатни услови које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.ЗЈН; тачка 6) Да
располаже неопходним кадровским капацитетом, тако да гласи:
1.„најмање 15 извршилаца од којих најмање 3 извршиоца поседују лекарско уверење за
рад на висини;
2. најмање 3 дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом Инжењерске
коморе Србије 300 или 301 или 400;
3. најмање 1 дипломирани инжењер машинства који поседује важећу лиценцу
Инжењерске коморе Србије 430;
4. најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом Инжењерске
коморе Србије 353 или 453,
5. најмање 1 дипломирани инжењер са важећом лиценцом за вршење услуга извођења
посебних система и мера заштите од пожара издато од МУП-а ;
6. најмање 2 лица обучена за рад са понуђеном телекомуникационом опремом.
Доказ:
-

Фотокопије Уговора о раду или Уговора о радном ангажовању;

-

фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац
лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата
лиценца није одузета (потврда о важности лиценце);

-

копија лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система
техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства унутрашњих послова;

-

копија лекарских уверења за рад на висини;

-

сертификат или уверење о обучености најмање 2 лица за рад са понуђеном опремом.“
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ВВ бр. 8/19

