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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 У ВЕЗИ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 12/2016
На страни 13/54 у делу 6 Додатних услова „Да располаже неопходним пословним
капацитетом“ гласи:
Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.

6.

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:
- Да је понуђач у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.) пружио
услуге које су предмет јавне набавке у збирном износу од 45.000.000,00
динара без ПДВ-а.
- Да понуђач поседује сертификат о усаглашености пословања са
одговарајућим стандардима и то: Стандард ISO 9001:2008 (Систем
менаџмента квалитетом), ISO 14001:2004 (Систем менаџмента заштитом
животне средине),OHSAS 18001:2008 (Систем управљања заштитом
здравља и безбедности на раду) ISO 22301:2012 (Систем менаџмента
континуитета пословања) и ISO 27001:2013 (Систем менаџмента
безбедношћу информацијама) или други домаћи или међународно
признати стандарди из области услуге чишћења и одржавања хигијене.
- Да је понуђач осигуран за штету из делатности која је причињена трећим
лицима са минималним покрићем од 1.000.000,00 динара по једном
осигураном случају;
- Да је понуђач осигуран од последица несрећног случаја за запослене;
Доказ:
- Изјава о неопходном пословном капацитету, са потврдама референтних купаца или
копија уговора;
- Копија сертификата
- Копија важеће полисе осигурања за штету причињену трећим лицима
- Копија важеће полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене

мења се и дат је у прилогу:

1

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних
услова понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку.

5.

Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева:
- Да је понуђач у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.) имао
приход у износу од: 30.000.000,00 динара.
- Да у 2015 години није пословао са губитком
- Да понуђач није био у блокади у претходних дванајест месеци од дана
објављивања Позива за подношење понуда.
Доказ:
- Изјава о неопходном финансијском капацитету;
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре,
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и
предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за оцену
бонитета за 2013., 2014. и 2015. годину.
-Потврда о ликвидности издата након објављивања позива за подношење понуда од
Народне банке Србије или извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције
за привредне регистре Републике Србије након објављивања позива.
НАПОМЕНА:
Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на
интернет – страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије.
Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку.

6.

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева:
- Да је понуђач у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.) пружио
услуге које су предмет јавне набавке у збирном износу од 45.000.000,00
динара без ПДВ-а.
- Да понуђач поседује сертификат о усаглашености пословања са
одговарајућим стандардима и то: Стандард ISO 9001:2008 (Систем
менаџмента квалитетом), ISO 14001:2004 (Систем менаџмента заштитом
животне средине) и OHSAS 18001:2008 (Систем управљања заштитом
здравља и безбедности на раду) или други домаћи или међународно
признати стандарди из области услуге чишћења и одржавања хигијене.
- Да је понуђач осигуран за штету из делатности која је причињена трећим
лицима са минималним покрићем од 1.000.000,00 динара по једном
осигураном случају;
- Да је понуђач осигуран од последица несрећног случаја за запослене;
Доказ:
- Изјава о неопходном пословном капацитету, са потврдама референтних купаца или
копија уговора;
- Копија сертификата
- Копија важеће полисе осигурања за штету причињену трећим лицима
- Копија важеће полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене
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