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Предмет:  Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 12/2016                                                                                       
Чишћење ходника и прозора  

 
Обавештавамо  понуђаче  да  је  конкурсна  документација  за  ЈНМВ 12/2016  
Чишћење ходника и прозора измењена у делу: 

 
- IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 

76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА – страна 6 и 8 
 
 

Измењенa конкурснa документацијa се налази у наставку овог документа. 
 
 
 
 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНМВ 12/2016 
12.05.2016 год.                                                                              
 

Број 02-498 
Датум 12.05.2016.год. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 
3)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; 

 
4)Услов:Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
5)Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављ ања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
      

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку 
јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Став 2 Закона, и то:  
1)Услов: да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за подношење 
понуда. 
2) Услов: да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно да је у последње 3 
(2013.г, 2014.г, 2015.г,) године остварио приход од пружања услуга а која су предмет јавне набавке од минимум  
10.000.000,00 динара по години. 
3) Услов: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
4) Услов: Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
5)Услов: Да понуђач располаже ИСО сертификат (стандард) 9001:2008 за управљање система менаџмента 
 квалитетом за средства која користи за чишћење. (од произвођача) 
6)Услов:Технички капацитет 
7) Услов: Кадровски капацитет: минимум 30 радника запослених по било ком основу (на одређено или 
неодређено радно време или било ком другом основу ангажовања у складу са законом о раду) на пословима 
одржавања хигијене. 
8)Услов: Да има доказ о здравственој исправности за сва средства која намерава да користи за чишћење. 

 
 

1.3  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са  чланом 80.   Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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Доказ: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 2013г., 2014г., 
2015г. 

 
3) Услов: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 
Доказ: Бланко  сопствена  меница,  која  мора  бити евидентирана  у  Регистру  меница  и  овлашћења  Народне 
банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –  писмо,  са  назначеним  износом  од 5%  
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена  копија  картона  депонованих  потписа  
који  је издат  од  стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у меничном  овлашћењу – писму.  Рок  важења  
менице  је  30 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац  ће  уновчити  меницу  дату  уз  понуду  уколико:  
понуђач  након  истека  рока  за  подношење  понуда  повуче, опозове  или  измени  своју понуду;  понуђач  коме  
је  додељен уговор  благовремено  не  потпише  уговор  о  јавној  набавци; понуђач  коме  је  додељен  уговор  не  
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из  конкурсне  документације.  
Уколико  понуђач  не  достави меницу или менично овлашћење понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива 
 
4) Услов: Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза; 
Доказ: Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења - менице за добро извршење посла 
 
5)Услов: Да понуђач располаже ИСО сертификат (стандард) 9001:2008 за управљање система менаџмента 
квалитетом за средства која користи за чишћење. (од произвођача) 
Доказ: Фотокопија сертификата за средства која користи за чишћење ИСО 9001:2008 (од произвођача) 
 
 
6) Услов: Технички капацитет, да понуђач поседује 5 (пет) професионалних машина-четкара за прање: пвц и 
гранитних подова које ће се користити за пружање предметне услуге, као и једно доставно возила које ће се 
користити за пружање предметне услуге за ЈНМВ 12/2016. 
Доказ: Образац изјаве о техничком капацитету (Б1) попуњен  (Образац 7);   
 
7) Услов: Кадровски капацитет: минимум 30 радника запослених по било ком основу (на одређено или 
неодређено радно време или било ком другом основу ангажовања у складу са законом о раду) на пословима 
одржавања хигијене. 
Доказ: Фотокопије радних књижица, М-образац или уговор о раду. 
 
8) 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. 
 
 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа али је 
дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 
  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
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