Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-64/2017
Број: ЈН К 06/17
Дана: 15.03.2017.
Суботица,
Трг слободе 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
Дана 28.02.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну
набавку број ЈН К 06/17, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 06/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Мења се на страни 7/34 ДОДАТНИ УСЛОВИ и гласи:

Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
да Понуђач има у радном односу или
ангажовано другим Уговором у складу
са Законом о раду, најмање 12 лица,
која морају поседовати лиценцу за
вршење
основних
послова
службеника обезбеђења без оружја.
Напомена:
Лица која буду ангажована у сменама за
време радног времена Градске управе
Града Суботице су дужна да познају
језик средине (Мађарски и Хрватски).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
ДОСТАВЉАЊЕМ:

1. Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда
ПИО (пријаве на осигурање), за лица која
су у радном односу код Понуђача, или
Фотокопија
уговора
о
радном
ангажовању, уколико је лице ангажовано
код Понуђача по другом основу из
Закона о раду и

2. Фотокопије важећих лиценци (12 комада)

2.

ДОСТАВЉАЊЕМ:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач треба
сертификате:

да

има

важеће

Фотокопије тражених сертификата.

1. ISO 9001 (систем менаџмента
квалитетом) и
2. ISO 27001 (систем заштите и
безбедности информација)

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и бројем 2., у складу са чл. 77.
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.
II
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 06/17 у поглављу VII УПУСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Мења се на страни 24/34 тачка 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА и гласи:
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском језику.
Тражени сертификати могу бити и на Енглеском језику.

III
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 06/17 у поглављу VIII СПИСАК
ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
Додаје се на страни 34/38 после тачке 6. Тачка 7., и сада гласи:
Неопходан пословни капацитет:

7.

1. ISO 9001 (систем менаџмента Фотокопије
квалитетом) и
сертификата.
2. ISO 27001 (систем заштите и
безбедности информација)

тражених

ДА

НЕ

III
У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

VIII СПИСАК ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

Понуђач:____________________________________из__________________________

у

поступку

доделе уговора о јавној набавци услуга – Услуге обезбеђења објеката, број ЈН К 06/17, доставља
следеће доказе:

Ред.
број

1.

2.

Услов из члана 75. и 76. ЗЈН

Докази из члана 75. и 76. ЗЈН

да је регистрован код надлежног органа, Правна лица: Извод из регистра
односно уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН).
привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из одговарајућег
регистра.
да понуђач и његов законски заступник Правна лица:
није осуђиван за неко од кривичних 1)Извод из казнене евиденције,
дела као члан организоване криминалне односно уверење основног суда,
групе, да није осууђиван за кривична односно уверење надлежног суда и
дела против привреде, кривична дела надлежне ПУ МУП,
против животне средине, кривично дело
2) Извод из казнене евиденције
примања и давања мита, кривично дело
Посебног одељења за организовани
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН).
криминал Вишег суда у Београду и
3) Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а,

Достављен
доказ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а
да је измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН).
3.

1)
Уверење
Пореске
управе
Министарства финансија да је ДА
измирио доспеле порезе и доприносе,
и
2) Уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних ДА
прихода,
или
3) потврда надлежног органа да се
понуђач
малази
у
поступку ДА
приватизације

НЕ

НЕ

НЕ

4.

Наведене обавезне доказе из члана 75.
тачка 1), 2) и 4) ЗЈН може да замени Потврда агенције за привредне
потврда Агенције за привредне регистре регистре
Републике Србије

ДА

НЕ

5.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1.
тач. 5) ЗЈН

Копија лиценце издата од стране
МУП-а, а у складу са одредбама
Закона о приватном обезбеђењу (Сл.
Гласник РС бр. 104/13)

ДА

НЕ

Неопходан кадровски капацитет:
Да за послове који су предмет јавне
набавке има у радном односу или
ангажовано другим Уговором у складу
са Законом о раду, најмање 12 лица,
која морају поседовати лиценцу за
вршење
основних
послова
службеника обезбеђења без оружја.

1. фотокопије М/МА обрасца као
доказ о радном статусу за раднике
који су запослени код понуђача или ДА
фотокопије
уговора
о
радном
ангажовању за раднике ангажоване у
складу са Законом о раду и

6.

2. фотокопија лиценци за вршење
ДА
основних
послова
службеника
обезбеђења без оружја (12 комада)

НЕ

НЕ

Неопходан пословни капацитет:

3. ISO 9001 (систем менаџмента Фотокопије
квалитетом) и
сертификата.
4. ISO 27001 (систем заштите и
безбедности информација)

7.

тражених

ДА

НЕ

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
Образац 1 - Образац понуде

8.
9.

10.

Образац 2 - Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
Образац 3 - Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

11.

Образац 4 – Трошкови припреме понуде (није обавезан)

ДА

НЕ

12.

Образац 5 – Изјава о независној понуди

ДА

НЕ

13.

Модел уговора

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

14.
15.

Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси
група понуђача)
Списак приложених доказа (није обавезан)

Датум

_________________

МП

Овлашћено лице понуђача

_____________________

