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Предмет:  II - 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: 
 
 - 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 ( техничка спецификација услуга) 

 
 - 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 7 (додатни услов под редним бројем 2.) 

 
 
Због измена и допуна конкурсне документације наручилац ће продужити рок за 
подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  
понуђачи могу да преузму са Портала јавних набавки и интернет адресе наручиоца 
www.obp.rs. 
 

 
Измењене стране конкурсне документације се налази у наставку овог документа. 

 
 
 
 
 

 Пожаревац                                                                                Комисија за ЈНМВ 12/2016 
16.05.2016 год.                                                                              
 

Број 02-515 
Датум 16.05.2016. 

http://www.obp.rs/
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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. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Напомена: Понуђач попуњава образац са ДА или Не 

 
 

 
 

 
Датум                                                   Понуђач 

                               М. П. 
___________________                                                                       ___________________ 
 
 

 
    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.  
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 установи да 
испоручена услуга не одговара квалитету и 
стандардима, Извршилац ће бити у обавези да 
Наручиоцу одмах, а најкасније у року од 2 сата, 
понови услугу истог квалитета и стандарда. 

 

Средства која се користе за чишћење морају имати 
сертификате ISO 9001:2008                                          

 

 У случају када специјализована институција 
утврди одступање од квалитета пружене услуге, 
трошкови анализе и рекламације падају на терет  
Извршиоца. 
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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  
6.000.000,00 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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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  
 
        1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

Доказ:Извод  из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног    
суда. 

 
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; 
Доказ за правно лице: 
-Уверење надлежног  суда да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од 
њих) није осуђиван за неко од кривичних 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.   
Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  достави само Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе.   
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде. 
 
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; 
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. 
 
4)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. 
 
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. 
Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2 закона 
 
 

 
Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа наведеним редоследом. У случају да понуђач не достави 
неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 
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.   
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.  
 
 
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се: 
 

1) Услов: да понуђач није био у блокади у претходних 6 (шест) месеци од  упућивања јавног позива за 
подношење понуда  
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије,  а која ће обухватити захтевани 
период. 
 
2) Услов: да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, односно да је у последње 
3 године (2013.г, 2014.г, 2015.г,) остварио приход од пружања услуга а која су предмет јавне набавке од минимум  
6.000.000,00 динара по години 
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