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Јавна набавку бр. СН-16/2014 

 

Комисија именована решењем бр. 3-2/16 од 18.08.2014. која ће спроводити отворени 

поступак јавне набавке услуге - стручни надзор над извођењем радова на рестаурацији  

уличних фасада и фасадној столарији на уличним фасадама зграде Народног музеја у 

Београду, дана 2.09.2014. обавештава потенцијалне понуђаче о измени конкурсне 

документације бр. 3-2/18 од 28.08.2014. како следи. 

 

Поглавље V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

- тачка 2 – Упутство како се доказује испуњеност услова, страна 12 – Испуњеност 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа,сада гласи: 

Кадровска опремљености – Доказ: Изјава о кључном техничком особљу које се 
тражи од понуђача са копијама, ППП ПДЈ образац, Фотокопије радних књижица 
инжењера или Уговора о раду или уговори о другим облицима радног ангажовања 
(уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених послова), 
одговарајућим лиценцама и потврдама о њиховој важности. Наручилац задржава 
право да у тренутку избора понуђача затражи оригинална документа на увид; 
Референтна листа извршених услуга за објекте под заштитом – Доказ 1: Списак 
извршених услуга за објекте под заштитом (Таб. Т-7   у прилогу) са приложеним 
фотокопијама закључених уговора и окончаних ситуација  (не старије од пет година 
односно за период 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 
Фотокопије закључених уговора и окончаних ситуација које говоре о извршењу 
радова морају бити потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да 
Наручилац то захтева Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од 
приложених уговора и окончаних ситуација који говоре о извршењу уговора; Доказ 
2: Потврда референтног наручиоца са потврдом о статусу објекта на којим су 
вршени радови (Таб. Т-7а у прилогу) 
 

 Поглавље VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

- тачка 3, страна 15, став 5, сада гласи:  Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране Наручиоца до 1600 часова. 
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