Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/946-3
Датум: 21.04.2020. године.
На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”)
Комисија за ЈНМВ 03-1.2.14/2020 „Услуге стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на
раду“:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници.
Образац бр. 2
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, дефинисане у
складу са чл. 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност ових услова доказује на начин дефинисан у следећој табели:
Р.бр
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
ЗЈН);

Копија извода из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из регистра надлежног Привредног суда.

Да правно лице (Понуђач) и његов законски
заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису
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) ЗЈН);

докази за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног
суда из седишта домаћег правног лица или седишта
представништва или огранка страног лица
2)Извод из казнене евиденције Посебног
организовани криминал Вишег суда у Београду

одељења

за

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне ПУ
МУПа(захтев се може поднети према месту рођења или
пребивалишта законског заступника. уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.

2.

докази за предузетнике и физичка лица:
1. Извод из казнене евиденције надлежне ПУ МУП
*доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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) ЗЈН);
3.

Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и доприносе.
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

4.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Изјава понуђача датом под материјалном и кривичном
одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним
набавкама о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде која је саставни део конкурсне документације
(потписује изјаву /Образац бр.3)

Р.бр

1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Финансијкси капацитет

Доказ

да није имао блокаду рачуна у задњих 6 месеци
да има позитивно пословање последње 3 године са
минималним прометом од 1 милион динара на
годишњем нивоу
Пословни капацитет
Да Понуђач поседује Лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду

2.

Да Понуђач поседује сертификован систем- ИСО
9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001

Биланс стања и биланс успеха за 2019. годину на прописаном
обрасцу
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6
месеци од дана објављивања позива
Доказ
Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду
издата од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
Копија сертификата ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001

Технички капацитет
3.

да поседује минимум 10 путничких возила

Доказ
Фотокопија саобраћајних дозвола и полисе осигурања

Кадровски капацитет
4.

Минимум 10 запослених који поседују Уверење о
положеном стручном испиту за обављање послова
безбедности и здравља на раду

Доказ
Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту за
обављање послова безбедности и здравља на раду
Фотокопија М обрасца

Комисија врши измeну кoja глaси:
Образац бр. 2
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће, дефинисане у
складу са чл. 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност ових услова доказује на начин дефинисан у следећој табели:
Р.бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
ЗЈН);

Копија извода из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извода из регистра надлежног Привредног суда.

Да правно лице (Понуђач) и његов законски
заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да
нису 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) ЗЈН);

докази за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног
суда из седишта домаћег правног лица или седишта
представништва или огранка страног лица
2)Извод из казнене евиденције Посебног
организовани криминал Вишег суда у Београду

одељења

за

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне ПУ
МУПа(захтев се може поднети према месту рођења или
пребивалишта законског заступника. уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.

2.

докази за предузетнике и физичка лица:
1. Извод из казнене евиденције надлежне ПУ МУП
*доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
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) ЗЈН);
3.

Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе и доприносе.
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

4.

Р.бр

1.

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Изјава понуђача датом под материјалном и кривичном
одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним
набавкама о поштовању обавеза које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде која је саставни део конкурсне документације (потписује
изјаву /Образац бр.3)
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Финансијкси капацитет

Доказ

да није имао блокаду рачуна у задњих 6 месеци
да има позитивно пословање последње 3 године са
минималним прометом од 1 милион динара на
годишњем нивоу

Биланс стања и биланс успеха за 2019. годину на прописаном
обрасцу
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6
месеци од дана објављивања позива

Пословни капацитет

Доказ

Да Понуђач поседује Лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду

Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду
издата од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
Копија сертификата ИСО 9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001

2.
Да Понуђач поседује сертификован систем- ИСО
9001, ИСО 14001, ОХСАС 18001
Технички капацитет
да поседује минимум 10 путничких возила
3.

Кадровски капацитет
4.

10 запослених (VII степен стручне
спреме,односно дипл.инжењер или специјалиста
струковних студија),од којих минимум 2 (два)
стално запослена поседују Уверење о положеном
стручном испиту за обављање послова
безбедности и здравља на раду.

Доказ
Доставити фотокопије важећих саобраћајних дозвола ,
односно ако саобраћајна дозвола није издата на име
понуђача као власника возила поред наведеног доставити и
доказ о правном основу коришћења возила (уговор о
купопродаји или закупу,коришћењу возила,или било ком
другом основу)
Доказ
Фотокопије Уверења о положеним стручним испитима за
обављање послова безбедности и здравља на раду
Фотокопија М образаца,фотокопија диплома, фотокопија
радне књижице или уговора о раду на неодрађено/одређено
време/ уговор друге врсте закључени пре објављивања јавног
позива

Комисија за 03-1.2.14/2020 „Услуге стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду“

