Наручилац: Општина Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Душана Вишића бр. 28
404-21-7/2018
20.04.2018. год.

На основу члана 54. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), Комисија за јавну набавку број
Р ОП 02/18, сачињава:
Обавештење о
ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку радова – Извођење радова на летњем одржавању путева
и улица на територији општине Бајина Башта, број јавне набавке Р ОП 02/18,
према следећем:
Број 1
У делу Конкурсне документације на страни 8 од 47 који се односи на Кадровски
капацитет, мења се следећи текст:
„Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца
за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом ИКС, одговорног
извођача радова 412 или 415 или 418, или
- 1 (једног) инжењера специјалистичких струковних студија грађевине са лиценцом
ИКС, одговорног извођача радова 712, или
- 1 (једног) инжењера грађевине са лиценцом ИКС одговорног извођача радова 812;
- најмање 12 извршилаца и то:
-3 (три) руковаоца грађевинском механизацијом,
-4 (четири)возача,
-2 (два) КВ радника,
-3 (три) НК радника“,
тако да сада измењен текст гласи:
„Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца
за све време извршења уговора о јавној набавци и то:
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом ИКС, одговорног
извођача радова 410 или 412 или 415 или 418, или
- 1 (једног) инжењера специјалистичких струковних студија грађевине са лиценцом
ИКС, одговорног извођача радова 712, или
- 1 (једног) инжењера грађевине са лиценцом ИКС одговорног извођача радова 812;
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- најмање 12 извршилаца и то:
-3 (три) руковаоца грађевинском механизацијом,
-4 (четири)возача,
-2 (два) КВ радника,
-3 (три) НК радника“.

Број 2
У делу Конкурсне документације на страни 19 од 47 који се односи на Образац
структуре понуђене цене, позиција 7., мења се следећи текст:

7.

Набавка, транспорт и
уградња (ручна 40%,
машинска 60%) асфалтне
масе са заливањем ивице
емулзијом пре и после
уградње асфалта (у
осталим месним
заједницама општине
Бајина Башта):
АБ 11
АБ 12

т
т

390,00
615,00

тако да сада измењен текст гласи:

7.

Набавка, транспорт и
уградња (ручна 40%,
машинска 60%) асфалтне
масе са заливањем ивице
емулзијом пре и после
уградње асфалта (у
осталим месним
заједницама општине
Бајина Башта):
АБ 11
АБ 16

т
т

390,00
615,00
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Број 3
У делу Конкурсне документације на страни 31 од 47 који се односи на Модел
оквирног споразума, члан 3, позиција 7. мења се следећи текст:

7.

Набавка, транспорт и
уградња (ручна 40%,
машинска 60%) асфалтне
масе са заливањем ивице
емулзијом пре и после
уградње асфалта (у
осталим месним
заједницама општине
Бајина Башта):
АБ 11
АБ 12

т
т

390,00
615,00

тако да сада измењен текст, гласи:

7.

Набавка, транспорт и
уградња (ручна 40%,
машинска 60%) асфалтне
масе са заливањем ивице
емулзијом пре и после
уградње асфалта (у
осталим месним
заједницама општине
Бајина Башта):
АБ 11
АБ 16

т
т

390,00
615,00

Напомена: Ова Измена и допуна је саставни део Конкурсне документације, и
иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
У Бајиној Башти,
дана 20.04.2018. год.
С поштовањем,
Комисија за јавну набавку
број Р ОП 02/18
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