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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012),
вршимо измену конкурсне документације за јавну набавку услуга израде пројектно-техничке
документације и техничке контроле главног пројекта, у вези адаптације, реконструкцијe,
санацијe или инвестиционог одржавања пословног простора Пореске управе, РО Београд са
припадајућом филијалама и експозитурама, редни број ЈН 07/2014, на следећи начин:
1.Брише се текст (у конкурсној документацији на страни 7/34 у одељку IV1): „ 5) да има
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке“ и (у
конкурсној документацији на страни 8/34 у одељку IV2): „ 5) Понуђач, за део главног пројекта
који се односи на примену важећих прописа из области заштите од пожара, мора имати
овлашћење (решење) из МУП-а да испуњава услове за бављење пословима унапређења заштите
од пожара.“
Нови текст гласи: “5) На основу мишљења МУП-а РС, понуђач мора имати доказ да је
регистрован за делатност израде пројеката што доказује изводом из АПР-а или наводи интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Ако израда пројеката није претежна
делатност понуђач доказује овереним прилозима број 1 и број 2 из конкурсне документације.
2. У конкурсној документацији на страни 9/34 у одељку IV 2. Упутство како се доказује
испуњеност услова
Брише се текст: „ в) фотокопија Уверења о положеном стручном испиту – лиценца за израду
главног пројекта заштите од пожара“
Нови текст гласи: „ в) фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за добијање лиценце
и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система заштите од
пожара“.
У осталом делу текст остаје непромењен.
Пошто је наручилац изменио конкурсну документацију у року краћем од осам дана пре истека
рока за подношење понуда, продужиће се рок за подношење понуда о чему ће бити објављено
обавештење на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца www.purs.gov.rs/aktuelnosti .
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