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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  

 

 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ МЈН  02/16 

 

 

1.  

У Делу 1 на страни 7 од 36 Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 02/16, 

у Делу под називом ,,УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОВЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА'', тачка 3. мења 

се и гласи:  

„3. Довољан кадровски капацитет - да понуђач има на дан објаве позива за 

подношење понуда радно ангажованих  најмање 10 лица на пословима одржавања 

хигијене (спремачица, хигијеничар и сл.) од којих ће за сваки радни дан 

ангажовати 3 извршиоца у просторијама Наручиоца. 

 Доказ:  

• Копије Уговора о раду и евентуалних анекса уговора о раду, или копије 

уговора о радном ангажовању закључених у складу са Законом о раду, за најмање 

10 запослених наведених у понуди (уговори морају поседовати деловодни број са 

датумом, бити печатирани и потписани од стране послодавца и запосленог). 

Подаци из уговора и анекса уговора о раду морају бити сагласни са подацима из 

приложених копија М образаца. 

• Копија М обрасца за најмање 10 радно ангажованих наведених у понуди  

• Изјава понуђача да су лица наведена у понуди радно ангажована код 

понуђача на дан подношења понуде. 
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                                                              Изјава понуђача 

 

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су 

запослени наведени у понуди радно ангажовани код понуђача на дан подношења 

понуде.  

 

Место и датум:                                   М.П.                                        Понуђач 

______________                                                                                      _________________ 

                                                                     

 

2.  

У  Делу 1 на страни 15 од 36 Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 

02/16,  у  тачки 11. под називом „Критеријум за доделу уговора и његови 

елементи“  тачкa II. мења се тако да гласи: 

 

„II. Површина одржаваног простора код једног корисника услуга– максимално 20 

пондера 

  

- До 500м2 – 5 пондера 

- 501 м2 до 1000м2 – 10 пондера 

- 1001 м2 до 1500м2 – 15 пондера 

- 1501 м2 и више – 20 пондера“ 

 

 

У Делу 1 на страни 15 од 36 Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 02/16,  

у  тачки 11. под називом „Критеријум за доделу уговора и његови елементи“  

тачкa III. мења се тако да гласи: 

 

„III. Године континуираног ангажовања код истог корисника услуга– максимално 20 

пондера 
 

- До две године – 5 пондера 

- Три и четири године – 15 пондера 

- Пет и више година – 20 пондера“. 

 

У Делу 1 на страни 15 од 36 Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 02/16,  

у  тачки 11. под називом „Критеријум за доделу уговора и његови елементи“  

тачкa IV. мења се тако да гласи: 

„IV. Континуирано трајање радног ангажовања (изражено у месецима) код Понуђача, 

као послодавца за лица која су ангажована на пословима одржавања хигијене 
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- До 24 месеца – 5 пондера 

- Од 36 месеци до 60 месеци – 15 пондера 

- Од 72 месеца и више – 20 пондера 

 

 

Понуђачу се максимално може доделити 100 пондера. У случају истог броја пондера, 

предност ће имати понуђач који је понудио нижу цену.  

 
Докази на основу којих се врши пондерисање из тачке II, III је достављена потврда 

правног/ физичког лица од стране којег је Понуђач ангажован, заведене, потписане и 

оверене печатом, а која је саставни део конкурсне документације.  

 

Докази на основу којих се врши пондерисање из тачке IV представљају Копије 

Уговора о раду и евентуалних анекса уговора о раду, или копије уговора о радном 

ангажовању закључених у складу са Законом о раду, за најмање 10 запослених 

наведених у понуди (уговори морају поседовати деловодни број са датумом, бити 

печатирани и потписани од стране послодавца и запосленог). Подаци из уговора и 

анекса уговора о раду морају бити сагласни са подацима из приложених копија М 

образаца.“ 

                                                                          3. 

У Делу 1 на страни 18 од 36 Конкурсне документације за јавну набавку МЈН 02/16, 

у Делу под називом „3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О 

ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ 

тачка 3) 16, мења се и гласи: 

    „16) Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте економски 

најповољнија понуда. 

Допунски критеријум: Уколико две или више понуда имају исти број пондера, 

уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који понуди нижу цену. 

4. 

Напомена: Извршена је исправка нумерација страница у Конкурсној 

документацији тако да су странице обележене са 1 од 40. 

На основу измена је сачињен Пречишћен текст Конкурсне документације. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЈН 02/16 


