Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4094
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:404-82/2019

ДАТУМ: 22.03.2019.године

ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА У
НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН ОП 10/2019
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број: 404-82/2019 од 20.02.2019. године
п р и п р е м и л а ј е дана 22.03.2019.године

ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ОБЈЕКАТА У
НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН ОП 10/2019

1.У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга одржавања хигијене
објеката у надлежности Управе,у делу 4) тачка 4.3.(на страни 11/69) реченица:“
«Додатне услове испуњавају заједно, осим додатних услова који се односе на
финансијски капацитет које мора да има сваки члан групе понуђача.» мења се и гласи:
«Додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова који се односи на
финансијски капацитет - да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци
пре отварања понуда, који мора да испуни сваки члан групе понуђача посебно.»
У тачки 4.4. подтачка 1) табела 4.4.2. редни број 3. (страна 14/69) бришу се
речи:» -ОБРАЗАЦ опис понуђачеве техничке опремљености.“
У тачки 4.4. подтачка 2) (стране 16,17,19,20,21,22/69) мењају се обрасци и
гласе:
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НОВИ ОБРАЗАЦ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Скраћено пословно име понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Понуђач ___________________________________________________________
из _______________________ул._______________________ бр.______
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВУ
којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној
документацији за јавну набавку услуга одржавања хигијене објеката у надлежности
Управе, број 404-82/2019, по Позиву
објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 12.03.2019.године и Порталу службених гласила
Републике Србије и базе прописа.
Обавезни услови:
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)/
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
Додатни услови:
-да има укупно остварен пословни приход за 2018.годину најмање 53.000.000,00
динара
-да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања
понуда,
- да је у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2018. године, непрекидно,
пружао услуге свакодневног одржавања хигијене и то на једном објекту минималне
површине од 15.000 m²,
-да има у својини или по основу уговора о закупу односно лизингу следеће
машине и опрему:
 усисивачи - мин.10 ком.
 хидроусисивачи – мин.2 ком.
 ротациона машина – мин.2 ком.
 комбимати – мин.1 ком.
 екстракциона машина – мин.1 ком.
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машина за гланцање - мин.1 ком.
монтажна скела мин. 8 м висине
опрема за рад на висини,
-да ће користити хемијска средства - препарате која су еколошки и
дерматолошки исправна и у свему усаглашена са атестима и декларацијама за
производе, која поседују упутство и безбедносни лист,
- да има минимум 20 запослених односно радно ангажованих лица на пословима
одржавања хигијене, од тога:
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена
за
безбедан и здрав рад у индустриjски вертикалним срединама на
индустријском ужету и
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена за
безбедан рад монтера на висини.
ПОНУЂАЧ
м.п. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВИ ОБРАЗАЦ
ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА
Скраћено пословно име понуђача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Скраћено пословно име члана групе
понуђача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Понуђач _____________________________________ из ___________________
ул.___________________ бр.______, као члан групе понуђача – носилац посла
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВУ
којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној
документацији за јавну набавку услуга одржавања хигијене објеката у надлежности
Управе, број 404-82/2019, по Позиву
објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 12.03.2019.године Порталу службених гласила
Републике Србије и базе прописа и, да заједно са члановима групе понуђача испуњава
додатне услове (осим додатног услова који се односи на финанијски капацитет - да
понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања понуда, који
испуњава сваки члан групе понуђача посебно).
Обавезни услови:
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)/
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
Додатни услови:
-да има укупно остварен пословни приход за 2018.годину најмање 53.000.000,00
динара
-да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања
понуда,
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- да је у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2018. године, непрекидно,
пружао услуге свакодневног одржавања хигијене и то на једном објекту минималне
површине од 15.000 m²,
-да има у својини или по основу уговора о закупу односно лизингу следеће
машине и опрему:
 усисивачи - мин.10 ком.
 хидроусисивачи – мин.2 ком.
 ротациона машина – мин.2 ком.
 комбимати – мин.1 ком.
 екстракциона машина – мин.1 ком.
 машина за гланцање - мин.1 ком.
 монтажна скела мин. 8 м висине
 опрема за рад на висини,
-да ће користити хемијска средства
- препарате која су еколошки и
дерматолошки исправна и у свему усаглашена са атестима и декларацијама за
производе, која поседују упутство и безбедносни лист,
- да има минимум 20 запослених односно радно ангажованих лица на пословима
одржавања хигијене, од тога:
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена
за
безбедан и здрав рад у индустриjски вертикалним срединама на
индустријском ужету и
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена за
безбедан рад монтера на висини.

м.п.

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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НОВИ ОБРАЗАЦ
ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН ЗА
ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Скраћено пословно име понуђача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Скраћено пословно име члана групе
понуђача:
Седиште:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15)
Понуђач _____________________________________ из ___________________
ул.___________________ бр.______, као члан групе понуђача
даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВУ
којом потврђује да испуњава обавезне услове садржане у Конкурсној
документацији за јавну набавку услуга одржавања хигијене објеката у надлежности
Управе, број 404-82/2019, по Позиву
објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 12.03.2019. године и Порталу службених гласила
Републике Србије и базе прописа и, да заједно са члановима групе понуђача испуњава
додатне услове (осим додатног услова који се односи на финанијски капацитет - да
понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања понуда, који
испуњава сваки члан групе понуђача посебно).
Обавезни услови:
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)/
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
Додатни услови:
-да има укупно остварен пословни приход за 2018.годину најмање 53.000.000,00
динара
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-да понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања
понуда,
- да је у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2018. године, непрекидно,
пружао услуге свакодневног одржавања хигијене и то на једном објекту минималне
површине од 15.000 m²,
-да има у својини или по основу уговора о закупу односно лизингу следеће
машине и опрему:
 усисивачи - мин.10 ком.
 хидроусисивачи – мин.2 ком.
 ротациона машина – мин.2 ком.
 комбимати – мин.1 ком.
 екстракциона машина – мин.1 ком.
 машина за гланцање - мин.1 ком.
 монтажна скела мин. 8 м висине
 опрема за рад на висини,
-да ће користити хемијска
средства - препарате
која су еколошки и
дерматолошки исправна и у свему усаглашена са атестима и декларацијама за
производе, која поседују упутство и безбедносни лист,
- да има минимум 20 запослених односно радно ангажованих лица на пословима
одржавања хигијене, од тога:
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена
за
безбедан и здрав рад у индустриjски вертикалним срединама на
индустријском ужету и
 минимум 2 запослена односно радно ангажована лица обучена за
безбедан рад монтера на висини.

м.п.

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Речи ( на страни 23/69): «Додатне услове из члана 76. Група понуђача испуњава
заједно.“ мењају се и гласе: „Додатне услове из члана 76. Група понуђача испуњава
заједно осим додатног услова који се односи на финанијски капацитет - да понуђач
нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања понуда, који мора да
испуни сваки члан групе понуђача посебно.»
2.У делу 8) тачка 8) (страна 61/69) речи:» Додатне услове испуњавају зајадено,
осим додатних услова који се односе на финансијски капацитет које мора да има сваки
члан групе понуђача.» мењају се и гласе: «Додатне услове из члана 76. Група понуђача
испуњава заједно осим додатног услова који се односи на финанијски капацитет - да
понуђач нема дана неликвидности у периоду од 6 месеци пре отварања понуда, који мора
да испуни сваки члан групе понуђача посебно.»
3.У осталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје
непромењена.
4. Понуђачи су у обавези да Изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН
дају на НОВИМ ОБРАСЦИМА из ове измене Конкрсне документације, у противном ће
се понуда одбити као неприхватљива.
5.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације,
без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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