РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број:XI-13-404-42/2017
Датум, 20.03.2017. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),
Наручилац сачињава
Измене конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке –
Набавка услуге административно - техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и
помоћних послова бр.XI-13-404-42/2017
У конкурсној документацији, на страни 9, брише се обавезан услов из тачке 5. који се односи на
поседовање важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке
(чл. 75. став 1.ЗЈН), односно важеће лиценце, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, за рад у области запошљавања.
У складу са наведеним, припремљене су измене поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова
У свему осталом конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке – Набавка услуге
административно - техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и помоћних послова
бр.XI-13-404-42/2017, остаје неизмењена.
Комисија за јавну набавку бр.XI-13-404-42/2017

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр

1.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно
уписан
у
одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

2.

3.
Да
је
измирио
доспеле
порезе,
доприносе 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);

Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,
односно
извод
из
регистра
надлежног Привредног суда.
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
или
потврду
Агенције
за
приватизацију да се понуђач налази у поступку

4.

5.

Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. став 1.
ЗЈН)

приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Потписан о оверен Oбразац изјаве
.Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
- Да понуђач има лиценцу за вршење послова
физичко-техничке заштите лица и имовине и
одржавање реда на спортским приредбама,
јавним скуповима и другим местима окупљања
грађана издату од стране МУП-а

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Извештај о бонитету за јавне набавке који
издаје АПР- образац БОН-ЈН, или потврду
Да располаже финансијским капацитетом,
Народне Банке Србије о броју дана
односно да није био у блокади дуже од 7
неликвидности, издат након објављивања
дана за протеклих шест месеци.
позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки, у неовереној фотокопији
2.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- Списак испоручених услуга које су предмет
ове јавне набавке за период од претходне
две године ( 2015 и 2016.) са износима,
- Да је понуђач у претходне две године
датумима и листом наручилаца/купаца,
( 2015 и 2016. година) извршио услуге које
оверене и потписане од стране одговорног
су предмет ове јавне набавке у укупном
лица понуђача, и потврде наручилаца на
износу од 20.000.000,00 рдс
меморандумима наручилаца, потписане и
оверене од стране одговорног лива
наручилаца.

3.

- Да понуђач има ISO стандард 9001 у
области запошљавања,

- Фотокопија ISO стандард 9001,

- Да понуђач има СРПС А.2.002:2008 из
области физичког обезбеђења

- Фотокопија сертификата из области
физичког обезбеђења

- Да понуђач поседује полисе осигурања са
роком трајања за све време трајања до
датума истека уговора и то:
- Од последица несрећног случаја за
запослене и oд професионалне
одговорности

- Фотокопије полиса осигурања
( уколико полиса истиче за време трајања
уговора понуђач је дужан да пре њиховог
истека достави нове полисе. Недостављање
полиса је разлог за раскид уговора).

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Да понуђач има минимум 40 запослених
радника по основу Уговора о раду, Уговора
о делу или другом правном основу, од тога
минимум 5 радника мора да поседује
лиценце или уверења да су положили
испит за физ.тех обез.

- М Обрасце или Уговор о раду, или други
правни основ за минимум 40 запослених
радника у неовереној фотокопији.
Уколико је лице запослено на основу Уговора
о делу, уз њега доставити и М-УН образац.
Фотокопије лиценце или уверења за миним
5 радника да су положили испит за физ.тех
обез.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно .
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе
доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра понуђача или Решење
о упису у регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским
или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, затражи да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

