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Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 03/2015                                                                                       
Чишћење ходника и прозора 

 
 
 
Обавештавамо  понуђаче  да  је  конкурсна  документација  за  ЈНВВ 03/2015  
Чишћење ходника и прозора  измењена у делу III ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ  
КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И  ОПИС ДОБАРА,  
РАДОВА  ИЛИ  УСЛУГА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,  РОК  ИЗВРШЕЊА,  МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. на страни 5, у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – тачка 7 Кадровски капацитет, на страни 8, и  у  
делу VII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ,  на  страни 24.  
 
Измењене стрaнице конкурсне документације се налазе у наставку овог 
документа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Пожаревац                                                                           Комисија за ЈНВВ 03/2015 
01.04.2015 год.                                                                             
  

Број 02-223 
Датум 01.04.2015.год. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 
 

 
    ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ 

       ПОНУЂАЧ ЈЕ САГЛАСАН СА       
ЗАХТЕВИМА НАРУЧИОЦА    ДА/НЕ 

Извршилац услуге пружа  Наручиоцу, услугу : 
1) Чишћење ходника са холом у старој згради у 
нивоу сутурена и приземља, топлу везу 
поликлинике са службом за ортопедију, све у 
укупој површини од 1140 m² и прозора у 
укупној површини 700 m² 
2) Чишћење сутрена и приземља у новој згради 
у укупној површини од 2430  m² и стаклених 
површина у укупној површини од 760  m² 

 

 Извршилац услуге се обавезује да од 
понедељка до суботе, у старој згради болнице 
има два извршиоца у времену од 06 до 14 
часова и  два извршиоца од 14 до 22 часа, а 
недељом једног извршиоца у периоду од 06 до 
14 часова и једног извршиоца у периоду од 14 
до 22 часа.  
У новој згради болнице (ординације, 
амбуланте, ходник, сутерен) да има 3 
извршиоца од 06 до 14 часова и 3 извршиоца од 
14 до 22 часа, а у приземљу – 3 извршиоца од 
06 до 14 часова, 3 извршиоца од 14 до 22 часа и 
3 извршиоца од 22 до 06 часова. 
Да у  просторијама врши свакодневно брисање 
пода влажним моповима, машински, брисање 
масне цокле, стаклених површина, врата, 
прозора, клупа, радијатора, цеви за грејање и 
гелендера на степеништу, све у простору где се 
чисте ходници. Машинско прање подова 
свакодневно, полирање једном недељно а 
воскирање ходника је обавезно једном у два 
месеца. 

 

Наручилац има право да проверава квалитет 
услуге у свако доба и ненајављено.  

 

Евентуалне рекламације наручиоца  у погледу  
извршене услуге морају бити сачињене у 
писаној форми и достављене Извршиоцу у 
року од 24 часа од дана извршеног 
квантитативног пријема 

   

 Уколико се након контроле квалитета  



Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга 
–  ЈНВВ бр.03/2015 

 

8/33 

 
 

4) )Услов:Да је понуђач  измирио доспеле порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не 
старија од два месеца пре отварања понуде. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица 
или предузетници. 

 
  

 

  
5)Услов:Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Доказ: Дозвола надлежног органа за обављање  
делатности. 

   

 

6)Услов: Да понуђач располаже ИСО сертификат 
(стандард) 9001:2008 за управљање система менаџмента 
квалитетом за средства која користи за чишћење. (од 
произвођача) 
Доказ: 
1. Фотокопија сертификата за средства која користи за 
чишћење ИСО 9001:2008 (од произвођача) 

   

 

7)Услов: Кадровски капацитет:  минимум 30 радника на 
неодређено време запослених на пословима одржавања 
хигијене. 
Доказ: Фотокопије радних књижица или М-образац  . 

   
 

8)Услов:Технички капацитет  
   Доказ:  
1. Изјава понуђача да поседује најмање 5  професионалних 
машина-четкара за прање: пвц и гранитних подова,  које ће 
се користити за пружање предметне услуге 2. Изјава 
понуђача да поседује најмање једно  доставна возило која 
ће саобраћати у вршењу предметне услуге. 

   

 

9)Услов: Да има доказ о здравственој исправности за сва 
средства која намерава да користи за чишћење. 
Доказ:  Мишљење о здрвственој исправности издато од 
Завода за јавно здравље или другог овлашћеног органа. 

   

 

Назив документа Број 
документа 

Датум 
документа  

Издат од 
стране 

Број 
страна у 
прилогу 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
2)Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и  
финансијским капацитетом, односно да је у 2011, 2012 и 
2013 години остварио укупан промет добара који су 
предмет јавне набавке најмање у износу  10.000.000,00 
динара по години; 
Доказ: 
 Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје 
Агенција за привредне регистре, за последње 3 године 
(2011,2012 и 2013) 
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           VII ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
Рб Назив услуге Јединица 

мере 
Укупна 

површина 
Цена без ПДВ-а 

на месечном 
нивоу 

Цена са ПДВ-ом 
на месечном 

нивоу 

Цена без ПДВ-а 
на годишњем 

нивоу 

Цена са ПДВ-ом 
на годишњем 

нивоу 
1                        2 3 4 5 6 7 8 
 

1. 
 

Чишћење ходника 
 
 m² 

 

 
3570 

 

    

2. Чишћење прозора m² 1460 
    

                                                                        Укупно: 
    

 
Број понуде:______________________од___________________________. 
Укупан износ на годишњем нивоу (без ПДВ-а): ________________________________динара. 
Укупан износ на годишњем нивоу са ПДВ-ом:_________________________________динара 
Рок плаћања и начин плаћања: ______________________( не краћи од 45 дана) 
Рок извршења услуге:_____________ сати (не дужи од 8 сати по једном третману). 
Рок важења понуде: _____ дана (минимум 30 дана) од дана јавног отварања понуде.  
Начин спровођења контроле квалитета:___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(Описати начин на који ПОНУЂАЧ спроводи редовну контролу квалитета, односно навести  

Сертификат ИСО од произвођача средстава за хигјену)  
 


	izmena konk dok 03-2015
	Konkurs.dok JNVV 03-2015 5
	Konkurs.dok JNVV 03-2015 8
	Konkurs.dok JNVV 03-2015 24

