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Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за набавку услуга –
ангажовање радне снаге ,број ЈНМВ-Т-03/15
У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник
РС„ број 124/2012 ) Обавештавамо вас да је у јавној набавци мале вредности
набавка услуга – ангажовање радне снаге бр.03/15,дошло је до измене и
допуне конкурсне документације и то:
На страни бр.7, у одељку УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/15 ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН.
Уместо текста :
1. Да испуњава кадровски капацитет, односно
a) да има минимум 20 запослених радника који раде на пословима
ангажовања радне снаге.
b) да у тренутку подношења понуде и у току целог трајања уговора има
у радном односу именовано лице са положеним стручним испитом
за безбедност и здравље на раду.
Као доказ доставити лиценцу (уверење,фотокопију сертификата о
положеном стручном испиту ) издате од стране Министарства за рад и
социјалну политику РС као уговор о раду,одлуку о именовању и доказ о
запослењу код понуђача ( М3А образац )
Треба да стоји:

Да испуњава кадровски капацитет , односно
a) Да понуђач има најмање 20 ангажованих лица,која ће учествовати у
реализцији уговора о јавној набавци,у складу са описом послова који
се налазе у техничкој спецификацији (образац бр.1)
b) Да понуђач има једног ангажованог радника за безбедност и здравље
на раду или Уговор са правним лицем које је регистровано за
обављање послова безбедности и здравља на раду или лице
ангажовано по другом правном основу,попут уговора о повременим и
привременим пословима,уговора о делу.
Као доказ доставити лиценцу (уверење,фотокопију сертификата о
положеном стручном испиту ) издате од стране Министарства за рад и
социјалну политику РС као уговор о раду,одлуку о именовању и доказ о
запослењу код понуђача ( М3А образац ).Уколико понуђач нема
запослено лице за безбедност и здравље на раду,већ сагласно Закону о
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безбедности и здрављу на раду има уговор са правним лицем које је
регистровано за обављање послова безбедности и здравља на радудоставља копију тог уговора или ако има лице ангажовано по другом
правном основу,попут уговора о повременим и привременим
пословима,уговора о делу-доставља копију тог уговора

Понуђачи су дужни да своју понуду припреме на основу нове,измењене и
допуњене конкурсне документације,са изменом и допуном конкурсне
документације број 1.
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