
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку добара у поступку мале вредности бр. 08/2019 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

услуга бр. 08/2019 - Набавка баштенског намештаја за објекат „Курсалон“ Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавама („Сл. гласник РС 
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване 
за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку добара у отвореном поступку, број 08/2019 - Набавка баштенског 

намештаја за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на додатних услова тачка 4, наручилац је направио  

грешку техничке природе и написао  следеће:  

„Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

А) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) запослених радника 

(на неодређено или одређено време у складу са Законом о раду) или ангажованих у 

складу са Законом о раду, од којих су најмање: 

- најмање 1 запослена дипломирана инжењерa архитектуре, од којих бар један  

инжењер је стално запослен и поседују лиценцу ИКС 400  

- најмање 5 монтажера за намештај 
Начин доказивања захтеваног услова: 
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача на неодређено или 

одређено радно време.  

 копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца за све тражене кадрове из 

којих се види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско 
осигурање, за сваког појединачно 

 копија важеће лиценце за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се 
види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза 

плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно) оверена печатом и потписана од стране 

инжењера.“



 

 

 

Наручилац мења тачку 4 додатних услова тако да сад гласи: 

Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

А) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 10 (десет) запослених радника 

(на неодређено или одређено време у складу са Законом о раду) или ангажованих у 

складу са Законом о раду, од којих су најмање: 

- најмање 1 запосленог дипломирана инжењерa архитектуре  

- најмање 5 монтажера за намештај 

Начин доказивања захтеваног услова: 
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача на неодређено или 

одређено радно време.  

 копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца за све тражене кадрове из 
којих се види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско 

осигурање, за сваког појединачно 

 копија важеће лиценце за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се 

види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза 
плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно) оверена печатом и потписана од стране 

инжењера. 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  28.02.2019. године 


