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        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 13/2014

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“

Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 

Интернет страница наручиоца: 

www.vodovodva.co.rs

Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:  отворен поступак

Врста предмета: Радови

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Набавка  радова на изградњи објеката канализације;  ОРН:   Радови на изградњи цевовода за
воду и канализацију- 45231300 

На  основу   члана  63.   став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС",  бр.
124/2012), врши се измена конкурсне документације јавне набавке број 13/2014, у поглављу
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова  на следећи начин:

а) На страни 19/41 као додатни услов у погледу  кадровског капацитета  под т.1.2.   стоји да
понуђач треба : Да  у радном односу на неодређено време има  најмање 5  радника од којих је
један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 413 и 414, а треба да гласи: 
Да     има   најмање  5   радно  ангажованих  лица,   од  којих  је  један  дипломирани
грађевински инжењер са лиценцом 413 и 414.
б)  На  страни  21/41  (  Упутство  како  се  доказује  испуњеност  услова  за  учешће  у  јавној
набавци) стоји: Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) Кадровски капацитет-да има најмање 5  запослених на неодређено време  од којих је један
дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 413 и 414:

- фотокопије лиценци и потврда о важењу лиценци

- фотокопије М-А образаца, а треба да гласи: 

а)  Кадровски капацитет-да има најмање 5  радно ангажованих лица,    од  којих је један
дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 413 и 414:

- фотокопије лиценци и потврда о важењу лиценци

-  фотокопије  М-А  образаца,  уговора  о  раду,  уговора  о  делу,  уговора  о  обављању
привремених и повремених послова или о пословно-техничкој сарадњи.

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 03.07.2014. год.                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


