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Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за
јавну набавку услуге – физичко – техничко обезбеђење за потребе општине Кикинда врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – физичко – техничко
обезбеђење за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 8/2014,
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА, на страни 10,
1.б)Доказ о пословном капацитету:
Правна лица:
Понуђач мора да има Сертификат о успостављеном систему управљања заштитом
животне средине.
Брише се.
2. У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – физичко – техничко
обезбеђење за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 8/2014,
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА, 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА, на страни 10,
2) Услов да поседује кадровски капацитет
Доказ о кадровском капацитету:
Правна лица, предузетници и физичка лица
Понуђач мора да у свом радном односу има ангажованог инжењера (презентовати доказе о
томе) са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду, ангажованог радника са
уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара и заштите животне
средине. (М обрасци или Уговор о делу, Лиценца, Уверење)
Мења се и гласи:
Понуђач мора да у свом радном односу има ангажованог радника (презентовати доказе о
томе) са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду,
ангажованог радника са уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
(М обрасци или Уговор о делу, Уверење)

3. У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – физичко – техничко
обезбеђење за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 8/2014, V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 2. ПОДАЦИ
О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, на страни 13,
Важећи Сертификат о успостављеном
систему управљања заштитом животне
средине.

Кућа овлашћена за
сертификацију

Копија

Брише се.
4. У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – физичко – техничко
обезбеђење за потребе општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 8/2014, V
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 2. ПОДАЦИ
О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ, на страни 13,14,15 и 16,

Лиценца за обављање послова безбедности и
здравља на раду и уверења о положеном
стручном испиту из области заштите од
пожара и заштите животне средине, Уговор
за ангажоване инжењере

Понуђач

Копија

Понуђач

Копија

Мења се и гласи:
Уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на
раду и уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара.
Уговор за ангажована лица.

У складу са наведеним изменама конкурсна документација у делу IV и V изгледа на следећи
начин:

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то да:
1. Да поседује финансијски и пословни капацитет
2. Да поседује кадровски капацитет
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. и члана 75. став 2., а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:

Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
Обавезни услови:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар) Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда).
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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) Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим
се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона (да му није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања позива) Доказ:
Правна лица:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда;
Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном

субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде и мора бити
издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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) Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
5) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине) –
Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу XI). Изјава мора да буде
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски и пословни капацитет
1.а) Доказ о финансијском капацитету:
Правна лица и предузетници
Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за претходне три
обрачунске године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у
три претходнe обрачунскe годинe и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања
позива.

1.б)Доказ о пословном капацитету:
Правна лица, предузетници и физичка лица
Понуђач мора да поседује важећи сертификат SRPS A.L 2002:2008 (Серификат о
контролисању физичка заштита/ физичка заштита објеката, Сертификат о контролисању
техничка заштита/ противпожарна заштита, Сертификат о контролисању менаџмент из

контролног центра/ менаџмент из контролног центра обезбеђивањем стационарних објеката/
менаџмент из контролног центра патролним тимовима) издат од Привредне коморе Србије, који
обухвата услуге које су предмет јавне набавке.
Понуђач мора да достави најмање један уговор о пружању услуга које су предмет Јавне набавке
са другим сличним установама у смислу Закона о јавним набавкама (Државни органи, јавна
предузећа) у претходне три године(2011,2012 и 2013).
2) Услов да поседује кадровски капацитет
Доказ о кадровском капацитету:
Правна лица, предузетници и физичка лица
Понуђач мора да у свом радном односу има ангажованог радника (презентовати доказе о
томе) са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду,
ангажованог радника са уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.
(М обрасци или Уговор о делу, Уверење)
Понуђач мора да има ангажоване извршиоце који имају извештај о испуњености услова за
радника обезбеђења, односно теренску проверу Министарства унутрашњих послова. (М обрасци или
Уговор о делу, Ивештај о испуњености услова за радника обезбеђења )

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни
да испуњавају додатне услове.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 5., а

додатне услове испуњавају заједно.
НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
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.
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.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуге - физичко–техничко обезбеђење, ЈН бр. 8/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
07.04.2014. године до 10 часова.
Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА

ОРИГИНАЛ/КОПИЈА

Докази за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре или извод из регистра надлежног
Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује даправно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело

АПР или
Привредни суд

Основни суд,

Копија

Копија

преваре
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду,којим се потврђује да правно
Посебно одељење за
лице није осуђивано за неко од кривичних
оргнизовани криминал
дела организованог криминала
Вишег суда у Београду
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог
ПУ МУП
криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном Привредни и Прекршајни
друштву изречена мера забране обављања
суд или
делатности, која је на снази у време објаве
АПР
позива за подношење понуда
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
Уверење Пореске управе министарства
финасија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по Пореска управа МФП и
основу изворних локалних јавних прихода
Локална пореска
или потврду Агенције за приватизацију да се
админстрација
понуђач налази у поступку приватизације
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
Привредна комора
A.L2.002:2008 о контролисању физичка
Србије
заштита/ физичка заштита објеката
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
Привредна комора
A.L2.002:2008 о контролисању техничка
Србије
заштита/ противпожарна заштита
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 менаџмент из контролног
Привредна комора
центра/ менаџмент из контролног центра
Србије
обезбеђивањем стационарних објеката/

Копија

Копија

Копија

Копија

Копија
Копија

Копија

менаџмент из контролног центра патролним
тимовима
Образац БОН-ЈН
Најмање један уговор о пружању услуга које
су предмет Јавне набавке са другим сличним
установама у смислу Закона о јавним
набавкама (Државни органи, јавна предузећа)
у претходне три године.
Уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на
раду и уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара.
Уговор за ангажована лица.
Извештај о испуњености услова за радника
обезбеђења, односно теренску проверу
Министарства унутрашњих послова (Потврда
МУП, Уговор о делу или М образац)

АПР

Копија

Понуђач

Копија уговора

Понуђач

Копија

МУП,Понуђач

Копија

АПР или
надлежни орган

Копија

ПУ МУП

Копија

Прекршајни суд или
АПР

Копија

Пореска управа МФП и
Локална пореска
админстрација

Копија

Докази за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из одговарајућег
регистра
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење
понуда
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
или
потврду
Агенције
за
приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)

Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 о контролисању физичка
заштита/ физичка заштита објеката
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 о контролисању техничка
заштита/ противпожарна заштита
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 менаџмент из контролног
центра/ менаџмент из контролног центра
обезбеђивањем стационарних објеката/
менаџмент из контролног центра патролним
тимовима
Образац БОН-ЈН
Најмање један уговор о пружању услуга које
су предмет Јавне набавке са другим сличним
установама у смислу Закона о јавним
набавкама (Државни органи, јавна предузећа)
у претходне три године.
Уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на
раду и уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара.
Уговор за ангажована лица.
Извештај о испуњености услова за радника
обезбеђења, односно теренску проверу
Министарства унутрашњих послова (Потврда
МУП, Уговор о делу или М образац)

Привредна комора
Србије

Копија

Привредна комора
Србије

Копија

Привредна комора
Србије

Копија

АПР

Копија

Понуђач

Копија уговора

Понуђач

Копија

МУП,Понуђач

Копија

ПУ МУП

Копија

Прекршајни суд

Копија

Пореска управа МФП и
Локална пореска
админстрација

Копија

Докази за физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених
послова.
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
или
потврду
Агенције
за
приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације

(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 о контролисању физичка
заштита/ физичка заштита објеката
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 о контролисању техничка
заштита/ противпожарна заштита
Важећи Сертификат о контролисању SRPS
A.L2.002:2008 менаџмент из контролног
центра/ менаџмент из контролног центра
обезбеђивањем стационарних објеката/
менаџмент из контролног центра патролним
тимовима
Најмање један уговор о пружању услуга које
су предмет Јавне набавке са другим сличним
установама у смислу Закона о јавним
набавкама (Државни органи, јавна предузећа)
у претходне три године.
Уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на
раду и уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара.
Уговор за ангажована лица.
Извештај о испуњености услова за радника
обезбеђења, односно теренску проверу
Министарства унутрашњих послова (Потврда
МУП, Уговор о делу или М образац)
Остала потребна документа:
Техничке карактеристике (Поглавље III)
Образац понуде (Поглавље VI)
Модел уговора (Поглавље VII)
Образац структуре цене (Поглавље VIII)
Образац
трошкова
припреме
понуде
(Поглавље IX)
Изјава о независној понуди (Поглавље X)
Изјава о обавезама понуђача на основу члана
75. став 2. Закона (Поглавље XI)

Привредна комора
Србије

Копија

Привредна комора
Србије

Копија

Привредна комора
Србије

Копија

Понуђач

Копија уговора

Понуђач

Копија

МУП,Понуђач

Копија

Понуђач
Понуђач
Понуђач
Понуђач

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђач

Оригинал

Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у тексту, да
ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само
на одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да
се може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у
једном примерку за све партије.

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге - физичко–техничко обезбеђење, ЈН бр. 8/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге - физичко–техничко обезбеђење, ЈН бр. 8/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге - физичко–техничко обезбеђење, ЈН бр. 8/2014 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - физичко–техничко обезбеђење, ЈН бр. 8/2014
- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну
понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и
наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити месечно у року до 45 дана од дана достављања рачуна за стварно извршене
услуге у претходном месецу.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2.Захтев у погледу рока (вршења услуге)
Рок вршења услуге je 12 месеци од потписивања уговора.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђенe услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без ПДВ.
У цену је урачунатa цена свих трошкова.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора
и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригинални примерак Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције у корист
наручиоца, која мора бити безусловнa и платива на први позив и то:
а) банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла.
Напомена: Износ наведен у писму о намерама банке може бити изражен номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у
динарима без ПДВ-а.
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла -Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку
закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловнаи платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца или факсом
на број 0230/410-195] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 8/2014.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како
да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који има већи пословни капацитет, а то је већа збирна вредност
реализованих уговора презентованих у референтној листи.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ:
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантују да је
ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља XI).
19. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност
већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
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