Република Србија
Фонд за науку Републике Србије
Немањина бр. 22-26
Т Број 01/2019/07
23.08.2019.године
Београд
Комисија за јавну набавку радова у поступку јавне набавке мале вредности- Радови на
адаптацији пословног простора. – ЈНМВ бр. 01/19, образована решењем број Т број: 01/2019/03
од 01.08.2019. године о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ бр. 01/19, у складу са чланом
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту:
Закон), припремила је дана 23.08.2019. године
Изменe конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности - радови на адаптацији пословног простора. –
ЈНМВ бр. 01/19

I Мења се конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности - радови на
адаптацији пословног простора. – ЈНМВ бр. 01/19, и то:
1.
У конкурсној документацији, на страни 15 од 100 у Табели 3.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 3.1. Обавезни и додатни услови из члана 75. и 76. Закона у
Табели 3.1 исправља се техничка грешка у куцању, па доказ који је тражен у погледу кадровског
капацитета који гласи: „ISO45001:2018 - зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa заштитом здравља и
безбедношћу на раду“ мења се и гласи: „ISO18001:2018 - зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa
заштитом здравља и безбедношћу на раду“.
Табела 3.1. доказ под в) који гласи „ISO45001:2018 - зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa заштитом
здравља и безбедношћу на раду“
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
УСЛОВ

ДОКАЗ

Кадровски капацитет
-да понуђач у моменту подношења понуде
има минимум 3 радно ангажована лица од
којих је свако лице стручно оспособљено
према програму и одредбама стандарда
ИСO 19011:2011 за обављање послова
Интерног поверавача за следеће системе:
- Менаџмент квалитета ИСO9001:2015
- Менаџмент заштите животне средине
СРПС ИСO14001:2015
- Менаџмент заштите здравља и

-

Фотокопије
важећих
сертификата
издатих на лично име или потврда да су
обучени за Интерног поверавача за
следеће системе:
а) ИСO9001:2015 – за стaндaрд систeмa
управљања квaлитeтoм
б) ИСO14001:2015 – за стaндaрд
систeмa управљања животне средине
в) ИСO45001:2018 - зa стaндaрд систeмa
упрaвљaњa заштитом здравља и
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безбедношћу на раду
СРПСOХСAС18001:2008

безбедношћу на раду
Напомена:У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем/има, овај доказ не
треба доставити за подизвођача.

мења се и гласи ISO18001:2018
безбедношћу на раду:

- зa стaндaрд систeмa упрaвљaњa заштитом здравља и

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
УСЛОВ

ДОКАЗ

Кадровски капацитет
-да понуђач у моменту подношења понуде
има минимум 3 радно ангажована лица од
којих је свако лице стручно оспособљено
према програму и одредбама стандарда
ISO 19011:2011 за обављање послова
Интерног поверавача за следеће системе:
- Менаџмент квалитета ISO 9001:2015
- Менаџмент заштите животне средине
SRPS ISO14001:2015
- Менаџмент заштите здравља и
безбедношћу на раду
SRPSOHSAS18001:2008

-

Фотокопије
важећих
сертификата
издатих на лично име или потврда да су
обучени за Интерног поверавача за
следеће системе:
а) ISO 9001:2015 – за стaндaрд систeмa
управљања квaлитeтoм
б) ISO 14001:2015 – за стaндaрд систeмa
управљања животне средине
в) ISO18001:2018 - зa стaндaрд систeмa
упрaвљaњa заштитом здравља и
безбедношћу на раду

Напомена:У случају да понуђач подноси
понуду са подизвођачем/има, овај доказ не
треба доставити за подизвођача.

II Продужава се рок за подношење понуда до 29.08.2019. године до 13:30 часова.
Мења се табела у конкурсној документацији на страни 1 тако да сада гласи:
Датум и време:

Крајњи рок за достављање понуда:

29.08.2019. године до 13:30 часова

Јавно отварање:

29.08.2019. године у 14:00 часова
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Мења се Конкурсна документација у тачки 5.2. Начин подношења понуде, у делу који се односи на
рок за подношење понуда, тако да сада гласи:
НАПОМЕНА: Наручилац је привремено смештен у Научно-технолошком парку у Београду на
адреси Вељка Дугошевића 54, Београд и на ту адресу се достављају понуде и врши јавно
отварање понуда.
Понуду доставити на адресу:
ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
Вељка Дугошевића 54, Београд, сектор Б4 канцеларија број 8 са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Радови на адаптацији пословног простора ЈНМВ бр. 01/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење понуда је до 29.08.2019. године до 13:30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.08.2019. године
до 13:30 часова, без обзира на начин на који је послата.
Отварање понуда је јавно и одржаће се у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку,
овлашћених представника понуђача и заинтересованих лица.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у 14:00 часова, дана
29.08.2019. године у просторијама Фонда за науку које се налазе у оквиру Научно технолошког
парка, Вељка Дугошевића 54, Београд, сектор Б4, канцеларија број 8.
Понуде понуђача које нису сачињене у складу са овим Изменама и допунама Конкурсне
документације– биће оцењене као неприхватљиве.
Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на сајту Фонда за науку.
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