ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН,
Земун, Рада Кончара бр. 46
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Назив наручиоца: Дом здравља „Земун“.
Адреса наручиоца: Земун, ул. Рада Кончара бр. 46
Интернет страница: www.dzzemun.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности
Врста предмета: услуга
Предмет набавке је: „Услуга физичко-техничког обезбеђења“
Услуге вршења физичко – техничког обезбеђења главног објекта Дома здравља
„Земун“, ул. Рада Кончара 46:
- од понедељка до четвртка - од 20 до 07 часова са 2 радника обезбеђења у смени
- петак – од 20 до 08 часова са 2 радника обезбеђења у смени
- субота – од 18 до 08 часова са 2 радника обезбеђења у смени
- недеља – од 18 до 07 часова са 2 радника обезбеђења у смени
Услуге физичко – техничко обезбеђење објекта ДЗ „Земун“ у Земун пољу, амбуланта
Камендин, ул. Елија Финција 2:
Прво подручје рада
- од понедељка до петка – од 15 до 07 часова са 1 радник обезбеђења у смени
- суботом и недељом од 00 до 24 са једним раадником обезбеђења у смени
Друго подручје рада
- свим данима у току године од 20 до 07 са 1 радником обезбеђења у смени
Услуге вршења физичко – техничког обезбеђења објекта Дома здравља „Сурчин“, ул.
Браће Пухаловић бр. 12.
- од понедељка до петка – од 19 до 07 часова са 1 радник обезбеђења у смени
- суботом и недељом од 00 до 24 са једним раадником обезбеђења у смени
Просечан фонд часова за сва три објекта је оквирно 19.800 часова, што на месечном
просечном нивоу износи 1.650 часова)
Обавезе радника обезбеђења:
- контрола улаза/излаза лица на више места
- спречавање напада на објекат, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која
ометају процес рада и ремете ред у згради
- реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге
појаве у вези са угрожавањем безбедности (обавештавање полиције......);
- спровођење мера противпожарне заштите;
- праћење система видео надзора

Услов за учествовање на тендеру је:
- Вршење услуга транспорта и физичке пратње новца на релацији Пословна банка –ДЗ
„Земун“, адаптираним или блиндираним возилом, два пута месечно.
- Испорука и уступање на коришћење основног сета система видео надзора на објектима
ДЗ „Земун“, ул. Рада Кончара 46 и ДЗ „Земун“ у Земун пољу, амбуланта Камендин, ул.
Елија Финција 2
- Одржавање система видео надзора и 24 часовна интервенција у случају квара
Набавка није обликована по партијама,
Назив и ознака из општег речника набавке: 79700000 – услуга истраге и обезбеђења
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе,
организације или привредне субјекте за радно осопособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица:
Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне
субјекте за радно осопособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу уговора је:
најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца или на интернет адреси
наручиоца www.dzzemun.org.rs
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе 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.:
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству
финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине,
интернет адреса: www.merz.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавање и социјалне политике, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs
Детаљи су садржани у конкурсној документацији.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од
неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу наручиоца – Дом здравља
„Земун“, ул. Рада Кончара бр. 46, Земун, у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА
ЈН 48/2013 – Набавка „Услуга физичко-техничког обезбеђења“, ОТВОРИТИ
КОМИСИЈСКИ.
На полеђини коверте, понуђач уписује своје податке и име лица за контакт, као и број
телефона.
Рок за достављање понуда је 23.12.2013.године до 10,00 часова, сагласно члану 94. став 1.
и 2. Закона о јавним набавкама.
Место, време и начин отварања понуда: Отварарање понуда ће се извршити јавно, дана
23.12.2013.године у 10,15 часова у просторијама Наручиоца, на адреси: ул. Рада Кончара
бр. 46, Земун.
Услови под којим представници понуђача могу да учествују у поступку отварања
понуда:

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који желе да учествују у поступку
отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и
потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име представника
понуђача, уписује се у записник о отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10
дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Служба за јавне набавке, 011/2195-230
Остале информације:
Понуда се поднси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.

