ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Републичка дирекција за имовину Републике Србије

Адреса наручиоца:

Београд, Краља Милана 16

Интернет страница
наручиоца:

www.rdi.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Јавна набавка мале вредности са закључењем оквирног
споразума са поновним отварањем конкуренције
јавна набавка број 44/2019

Врста предмета:

услуге

Природа и обим радова и
Набавка услуга и то:
основна обележја радова,
место извршења радова,
ОРН: 7125000-Архитектонске, техничке
ознака из класификације
и геодетске услуге
делатности, односно назив
и ознака из општег речника
набавке:
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације у
делу- Додатни услови за учешће у
поступку(члан76.ЗЈН), брисањем ,,Инжењерска
комора Србије“ и ,,потврда Инжењерске коморе
Србије“

Измена конкурсне
документације:

Измењен део конкурсне документације биће објављен
на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
Понуду треба поднети сходно измењеној конкурсној
документацији
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Измена је извршена у року који је дужи од 8 дана за
достављање понуде..

Лице за контакт:

ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (члан 76. ЗЈН):
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин
дефинисан у наредној табели, и то:

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
- доказ -

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
а) Да понуђач има једног запосленог или радно
ангажованог геодетског инжењера са лиценцом I реда,
издатом од стране Републичког геодетског завода.
б) Да понуђач има једног запосленог или радно
ангажованог урбанисту архитектонске струке са личном
лиценцом 200 издатом од надлежног органа.

а) Фотокопију лиценце.
и
Неоверене фотокопије обрасца М
или других одговарајућих образаца
из којих се види да је радник
пријављен на пензијско и
здравствено осигурање или други
доказ о ангажовању (неоверене
копије уговора о обављању
привремених и повремених послова,
уговора о делу и сл.) односно других
одговарајућих доказа,
б) Фотокопија лиценце
и
Неоверене фотокопије обрасца М
или других одговарајућих образаца
из којих се види да је радник
пријављен на пензијско и
здравствено осигурање или други
доказ о ангажовању (неоверене
копије уговора о обављању
привремених и повремених послова,
уговора о делу и сл.) односно других
одговарајућих доказа,
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