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Сврљиг
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
Општинска управа Сврљиг мења и допуњује конкурсну документацију у поступку јавне набаке мале
вредности – Геодетске услуге, број 1.2.5 за 2019.годину

САДРЖИНА
II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку геодетске услуге, састоји се у
следећем:
1. У одељку број IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА , подтачка 1.4 додатни
услови, став 2 , мења се текст и гласи:
„Додатни услов бр. 2: да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно понуђач
треба да има следећa лица, ангажована у складу са Законом о раду:
-1 запослени са геодетском лиценцом 1. реда (лиценца РГЗ)
-1 запослени са геодетском лиценцом 2. реда (лиценца РГЗ)
-3 запослена лица геодетске струке (минимално ССС)“
2. У истом одељку у тачки 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, став 2.
Додатни услов, тачка 2) Кадровски капацитет – Доказ: мења се текст и гласи:
„а) Списак запослених код понуђача, на сопственом обрасцу, под кривичном и материјалном
одговорношћу за истинитост података, оверен и потписан, са подацима о стручној спреми.
б) Доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени
- фотокопија уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који
нису запослени код понуђача - фотокопија уговора о делу/уговора о обављању привремених и
повремених послова или другог уговора о обављању радног ангажовања и М-А образац;
в) Фотокопијe тражених лиценци, издатих од стране РГЗ-а.“
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