На основу члана 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), (у даљем тексту: Закон), сагласно Одлуци бр. ИН
951/14 од 03.12.2014. године, о покретању поступка јавне набавке МЈН 17/14 и Решења о
образовању Комисије бр. ИН 952/14 од 03.12.2014. године,

САЧИЊЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ – ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МЈН 17/14

У Делу 1. Конкурсне документације, мења се тачка 2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА, која сада
гласи:
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) 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;
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) 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;
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У Делу 1. Конкурсне документације, мењa се тачка 2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ,
ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА, која сада гласи:
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:
1) Потребно је да на дан објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке, за ову
јавну набавку понуђач има Довољан кадровски капацитет - да има најмање 100
запослених, и да понуђач редовно исплаћује зараде запосленима.
2) Да испуњавају стандарде и то:





За физичко обезбеђење СРПС –А.Л2.002:2008
За техничко обезбеђење СРПС –А.Л2.002:2008
Менаџмент вредности СРПС –А.Л2.002:2008
Менаџмент контролног центра и стационираног обејекта, патролних тимова СРПС –
А.Л2.002:2008

3) Да испуњавају ИСО стандард





ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
ISO 27001

Место и датум
__________

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

У Делу 1. Конкурсне документације, мења се тачка 2) 4. УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САГЛАСНО ЧЛАНУ
76. ЗАКОНА, која сада гласи:
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке:

- Довољан кадровски капацитет - да има најмање 100 запослених, и да понуђач редовно
исплаћује зараде запосленима, доказује се доставом Извода из појединачне пореске
пријаве за месец октобар 2014. Године.
- Да испуњавају стандарде и то:





За физичко обезбеђење СРПС –А.Л2.002:2008
За техничко обезбеђење СРПС –А.Л2.002:2008
Менаџмент вредности СРПС –А.Л2.002:2008
Менаџмент контролног центра и стационираног обејекта, патролних тимова СРПС –
А.Л2.002:2008
- Доказује се доставом сертификата од акредитоване институције код АТС

-Да испуњавају ИСО стандарде и то:





ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
ISO 27001



- Доказује се доставом сертификата од акредитоване институције код АТС

Изјавом понуђача
Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су
запосленима исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима за месец
октобар 2014. године
Место и датум:

М.П.

Понуђач

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.

Докази о испуњености додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а пре
доношења одлуке о додели уговора, понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија, наручилац може позвати да достави оригинале
на увид или оверене фотокопије свих или појединих додатних услова. Ако понуђач у року
од пет дана, не поступи по овом захтеву наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
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.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује и
давањем Изјаве из поглавља 2) 5.1. ове конкурсне документације.
Место и датум
__________

У Београду 11.12.2014. године

М. П.

Понуђач
_____________
(потпис овлашћеног лица)

