РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/10-16-12
27. април 2016. год.
Београд

Предмет: Измена конкурсне кументације за јавну набавку радова – адаптација мокрих чворова у
објекту НСРС, ЈН бр.10/16
У складу са одредбама члана 63. Став.1 Закона о јавним набавкама, наручилац врши измену и
допуну конкурсне документације у року предвиђеном за подношење понуда и то:
-

На страни 15 конкурсне документације, у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у тачки

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА, у подтачки 1.1.
додаје се обавезан услов и то :
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
- да поседује Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне
ситуације, Управа за превентивну заштиту, за обављање послова пројектовања и извођења
посебних система и мера заштите од пожара.

И на страни 17 конкурсне документације, у поглављу 2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, додаје се тачка 6) која гласи:
6) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Решење Министарства унутрашњих послова
Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту којим се
понуђач овлашћује за обављање послова пројектовања посебних система и мера
заштите од пожара и то:
- Израда пројеката стабилних система за гашење пожара
- Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара
- Израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
- Израда анализе о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су угроженаод
настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних
прашина и експлозивних материја
- Пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним
атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и
експлозивима и
- Пројектовање система за одвођење дима и топлоте.
и послове извођења посебних система и мера и то:
- Стабилних система за гашење пожара
- Стабилних система за дојаву пожара
- Стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара
- Електричних
инсталација
и
уређаја
за
просторе
угрожене
експлозивним
атмосферама(запаљивим гасовима, парамазапаљивих течности и експлозивним прашинама) и
експлозивима и
- Система за одвођење дима и топлоте.
Решење понуђач доставља у виду неоверене копије. Решње мора бити важеће.

Наведена измена и допуна постаје саставни део конкурсне документације.

У складу са чланом 63. став 5. Законао јавним набавкама врши се продужење рока за
доставу понуда и објављује се обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Рок за доставу понуда је до 11.05. 2016. године до 11,00 часова.
Отварање понуда је 11.05.2016. године у 12,00 часова.
Комисија за јавне набавке

