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Предмет: Измене конкурсне документације 

 

 

 

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац у ул. Кнеза 

Милоша бр. 47, 69 и 99 , ЈН 2020/16. 

 
1. У конкурсној документацији се на страни 7/43. у тачки IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу: Додатни услови, мења тачка 1. Финансијски 

капацитет, тако да гласи: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА: 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 минималан и довољан услов да понуђач 

располаже неопходним финансијским 

капацитетом је: 

 

- да је у периоду за претходне три 

обрачунске године 2016, 2017, 2018 

остварио пословни приход у износу од 

11.000.000,00, 

или 

- да је у периоду 2017, 2018, 2019 

остварио пословни приход у износу од 

11.000.000,00, 

 

- да у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива није имао ниједан 

дан неликвидности; 

 

- ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом, 

и 

-Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје 

надлежни орган за период 2016, 2017. и 

2018 година или Биланс успеха за 2016, 

2017. и 2018. годину 

или 

-Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје 

надлежни орган за период 2017, 2018. и 

2019 година или Биланс успеха за 2017, 

2018. и 2019. годину 

и 

-Потврда НБС о броју дана 

неликвидности или Изјава на 

меморандуму понуђача са навођењем 

интернет странице 
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2. У конкурсној документацији се на страни 7/43. у тачки IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу: Додатни услови, мења тачка 2. Пословни капацитет, 

тако да гласи: 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 минималан и довољан услов је: 

- да понуђач поседује одговарајући 

сертификате за усаглашеност система 

управљања квалитетом са стандардима: 

• ISO 9001-стандард система 

менаџмента за делокруг услуга 

чишћења зграда/пословног простора, 

или одговарајуће и 

• ISO 14001-стандард система 

менаџмента заштите животне средине 

за делокруг услуга чишћења 

зграда/пословног простора, или 

одговарајуће и 

• ISO 18001-стандард система 

управљања заштитом и безбедношћу 

на раду, или одговарајуће, за делокруг 

услуга чишћења зграда/пословног 

простора; 

 

- да је понуђач у претходне три године 

закључио минимум три уговора који за 

предмет имају услуге одржавања хигијене 

на објектима минималне укупне 

квадратуре од 9.000 м2; 

 

-да понуђач поседује важећу полису 

осигурања: 

• за запослене од последица 

несрећног случаја   и  
• од одговорности за делатност 

чишћења/одржавања хигијене на 

минимални износ суме осигурања по 

штетном догађају од 10.000.000 

динара, са роком важности за све 

време трајања уговора о јавној 

набавци 

Уколико полиса осигурања истиче за 

време важења уговора понуђач је 

дужан да пре истека истих достави 

нове полисе. Недостављање нових 

полиса је разлог за раскид уговора. 

- ИЗЈАВА (Образац бр. 4. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом, 

и 

- фотокопије важећих сертификата: ISO 

9001, ISO 14001 и ISO 18001, за делокруг 

услуга чишћења издатих од стране 

организација акредитованих код домаћег 

акредитационог тела или страног тела 

или страног акредитационог тела које је 

потписник Међународног 

мултилатералног споразума о 

међудржавном признању акредитација; 

и 

- копије уговора који имају за предмет 

услуге одржавања хигијене на објектима 

минималне укупне квадратуре од 9.000 

м2 (квадратура објеката који су чишћени 

мора бити видљива у уговору или у 

техничкој спецификацији која се саставни 

део уговора); 

и 

 

-важеће захтеване полисе осигурања, са 

израженом сумом осигурања по 

штетном догађају, у случају заједничке 

понуде, суме осигурања се неће 

сабирати. 

 

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче. 


