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Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из
општег речника
набавке:
Закључење оквирног
споразума и време
трајања оквирног
споразума:

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
објеката.
Назив и ознака из општег речника: Услуге обезбеђења79710000-4.
Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка, ради
закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две
године.
Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за
заједничке послове републичких органа врши измену и допуну
конкурсне документације у предметном поступку и то:

Измена конкурсне
документације:

На страни 11 од 158 конкурсне документације у тачки 1.5. брише се
обавезан услов који се односи на Лиценцу за процену ризика у заштити
лица, имовине и пословања - за све партије осим за партију 1 и партију
22 и одређује као додатни услов у тачки 2.2. Технички и кадровски
капацитет.
На страни 12 од 158 конкурсне документације врши се допуна у тачки
2.1.2. Пословни капацитет и одређује да понуђач мора имати
успостављен систем менаџмента заштите и безбедности информација ISO 27001/27002.
Измењене и допуњене стране конкурсне документације налазе се у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 11 од 158
1.3. 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;
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
Доказ за
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
предузетнике:
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
Доказ за физичко
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
лице:
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Доказ за правно
лице:

1.4. Да је поштовао обавезе 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.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације

1.5. да има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

- Лиценца за вршење послова приватног обезбеђења, издату од
Министарства унутрашњих послова-Лиценцу за вршење
послова физичко-техничке заштите лица и имовине и
одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и
другим местима окупљања грађана

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. Финансијски и пословни капацитет
2.1.1. Финансијски капацитет
Услов који се односи на финансијски капацитет одређен је јединствено. Услов у
целини мора да буде испуњен и када се понуда подноси за целокупну набавку и када се понуда
подноси за једну, више или све партије и то:
- укупно остварен приход за 2013, 2014. и 2015. годину минимално
50.000.000,00 динара.

Доказ за правно лице:

Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

- Потврда о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја
за 2013, 2014. и 2015. годину од Агенције за привредне регистре (АОП
1001) према показатељу АОП 1001 из биланса успеха или
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН за 2013, 2014. и 2015.
годину )
- Потврда о промету код пословне банке за 2013, 2014. и 2015. годину
- Потврда о промету код пословне банке за 2013, 2014. и 2015. годину

Страна 12 од 158
2.1.2. Пословни капацитет
Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2013, 2014,
2015. и 2016. годину без ПДВ-а и то:
- укупна вредност пружених услуга физичко-техничког и противпожарног
обезбеђења од минимум 20.000.000,00 динара, без ПДВ-а, за Партију 1, Партију 2, Партију 3,
Партију 6, Партију 7, Партију 8, Партију 9, Партију 10, Партију 11, Партију 21, Партију 24,
Партију 25 и Партију 26.
Минимални износ неопходног пословног капацитета одређен је јединствено.
Потребно је да у целини буде испуњен и када се понуда подноси за све напред наведене
партије и када се понуда подноси за једну партију или више од напред наведених партија.
- укупна вредност пружених услуга физичко-техничког обезбеђења минимум
15.000.000,00 без ПДВ-а, за Партију 4, Партију 5, Партију 12, Партију 13, Партију 14, Партију
15, Партију 16, Партију 17, Партију 18, Партију 19, Партију 20 и Партију 23.
Минимални износ неопходног пословног капацитета одређен је јединствено.
Потребно је да у целини буде испуњен и када се понуда подноси за све напред наведене
партије и када се понуда подноси за једну партију или више од напред наведених партија.
- пружене услуге даљинског надзора противпровалног алармног система (аларм
мониторинг) и IP CCTV система код најмање 3 корисника, за Партију 22.
(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке доказују се
потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним
вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све
захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.

- Понуђач мора да поседује важећи сертификат дефинисан према стандарду
СРПС А.Л2.002:2015;
- Понуђач мора имати имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу
са захтевима стандарда ISO 9001:2008 (или SRPS ISO 9001:2008) или ISO 9001 :2015 (или
SRPS ISO 9001 : 2015)
- Понуђач мора да има успостављен систем менаџмента заштите и безбедности
информација - ISO 27001.
Доказ за правно лице: -Важећи сертификат према стандарду СРПС А.Л2.002:2015 и
Доказ за предузетнике: важећи сертификат за систем менаџмента квалитетом издати од
стране акредитоване (овлашћене) институције
Доказ за физичко лице: - Важећи сертификат ISO 27001:2013, издат од акредитованог
сертификационог тела
2.2. Технички и кадровски капацитет
2.2.1. Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања -за све
партије осим за партију 1 и партију 22
2.2.2. Технички капацитет за све партије
- Понуђач мора да располаже сопственим оперативним центром са радним
временом од 00,00 до 24,00 сати из којег се врши координација са запосленим извршиоцима
код корисника услуга, а за Партију 22 дужан је да поседује и радио везу од чега минимум један
репетитор и 5 ручних радио станица (ПР или МЛ) и минимум 2 возила за интервенције
опремљена уређајима за сателитско праћење и радио везу (ГПС) за контролу извршилаца.
- Понуђач мора да обезбеди средство комуникације (мобилне телефоне) између
извршилаца, а за Партију 1 – Група објеката 1, на адресама Немањина 11; Немањина 22-26 и
Омладинских бригада 1, мора обезбедити и ручне преносне радио станице (мотороле).
Доказ за правно лице: - Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и
Доказ за предузетнике: пословања
Доказ за физичко лице: - Изјава која је саставни део конкурсне документације.

