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Ре
д.
бр.

Обавезни услови за
правна лица начин доказивања

1.

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

Доказује се изводом из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;

2.

Да понуђач и његов
законски заступник нису
осуђивани  за неко од
кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе,  да
нису осуђивани за
кривична дела против
привреде , кривична дела
против животне средине,
кривична дела примања
или давања мита,
кривично дело преваре(
чл.75. ст.1. тач.2) Закона.

Доказује се 1)изводом из казнене евиденције,
односно уверењем основног суда на чијем
подручју се налази седиште правног лица којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против животне средине,
кривична дела примања или давања мита,
кривично дело преваре,2)Иѕвод иѕ каѕнене
евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Доказ не
може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

3.

Да  понуђачу није
изречена   мера забране
обављања делатности ,
која је на снази у време
објављивања   позива за
подношење понуда.( чл.
75. ст.1 тач. 3)

Доказује се Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена
мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за
подношење понуда Доказ мора бити издат
након објављивања позива за подношење
понуда,

4.

Да је понуђач измирио
доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са
прописима Републике
Србије, или стране
државе када понуђач има
седиште на њеној
територији. ( чл.75. ст.1
тач.4) Закона.

Доказује се Уверењем Пореске управе
министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
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;
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5.

Да је Понуђач поштовао
обавезе које произлазе из
важећих прописа о
заштити на раду,
запошљавању и условима
рада, заштити животне
средине и гарантује да је
ималац права
интелектуалне својине;
(чл. 75. Ст. 2. Закона

Доказује се изјавом која је саставни део
конкурсне документације (Образац 7)

ре
д
бр.

Обавезни услови за
предузетнике и физичка
лица

Начин доказивања

1
.

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

Доказује се изводом из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;

2
.

Да понуђач није осуђиван
за неко од кривичних
дела као члан
организоване криминалне
групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела
против привреде,
кривична дела против
заштите животне
средине, кривично дело
примања или давања
мита, кривично дело
преваре

Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;

3
.

Да му није изречена мера
забране обављања
oдређених послова

Предузетници потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа
није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење
понуда
Физичка лица Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда

4
.

Да је измирио доспеле
порезе и доприносе

Доказује се уверењем Пореске управе, као и –
уверењем надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода Доказ не може бити
старији од два месеца пре отварања
понуда;
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5
.

Да је Понуђач поштовао
обавезе које произлазе из
важећих прописа о
заштити на раду,
запошљавању и условима
рада, заштити животне
средине и гарантује да је
ималац права
интелектуалне својине;
(чл. 75. ст. 2. Закона

Доказује се изјавом  која је саставни део
конкурсне документације (Образац 7)

4. У делу конкурсне документације Додатан услов за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 76.  на странама 9 и 10 врши се измена, тако да исти сада гласи:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава и додатан
услов за учешће у поступку јавне набавке мале вредности дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Ред
ни
број Додатни услови Начин доказивања

6.

Да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом,
1.Да понуђач у пословној  2013.
години није исказао негативан
Финансијски резултат;

1.Доказ: Биланс стања и успеха са мишљењем
овлашћеног ревизора  за  обрачунску 2013. годину
издат од стране надлежне овлашћене ревизорске куће
(институције), где су у Билансу успеха јасно виде
позиције АОП 202 и АОП 229;

7

Да располаже неопходним
пословним капацитетом: Понуђач
мора у обављању делатности из
предмета набавке да поседује
сертификате:

1. -СРПС A.Л2.002, Друштвeнa
бeзбeднoст, Услугe привaтнoг
oбeзбeђeњa - Зaхтeви и упутствo зa
oцeњивaњe усaглaшeнoсти
- СРПС ИСO 9001:2008 Систeм

мeнaџмeнтa квaлитeтoм
- СРПС ИСО 14001:2004 Заштита
животне средине

2.–Да је понуђач извршио услуге на
истим или сличним пословима из
предмета набавке у укупној
вредности не мањој од 6.000.000,00
динара без пдв-а, у 2011, 2012 и 2013
години

1.-Доказ: пoнуђaч дoкaзуje достављањем сeртификaта
o усaглaшeнoсти сa вaжeћим стaндaрдимa

2. –Доказује се достављањем референц листе, које
морају бити попуњене, потписане и оверене печатом
референтих  наручилаца., а који је саставни део
конкурсне документације

8.

- Да располаже неопходним
техничким капацитетом :
1.Понуђач мора да има у својини,

закупу или коришћењу пословни
простор од најмање 200 м2.

2. Да има сопствени оперативни
центар опремљен средствима везе

1.Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из
пописне листе понуђача из 2013. године или
фотокопија другог документа којим се доказује
испуњеност техничког капацитета ( нпр.неоверена
фотокопија  купопродајног Уговора, Уговора о закупу и
сл.)

2.Доказ: фотокопија овереног и потписаног Извода из
пописне листе понуђача из 2013. године или фотокопија
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за успостављање везе између центра
и извршиоца у смени  са
непрекидним дежурством и
могућношћу интервентног деловања
за случај ванредних ситуација и
обавезно поседовање радио везе.

3.Да поседује возила у власништву и
то: најмање 3 ( три) возила, од чега
најмање 1 (једно) теренско, једно
доставно возило носивости до 2 т и
једно путничко возило.

4. Да поседује најмање једну црпну
пумпу за избацивање воде

5. Да поседује најмање једну
цистерну за воду капацитета до 5000
л

6.  Да поседује GPS праћење
кретања возила за патролирање.

другог документа којим се доказује испуњеност овог
услова.

3.Доказ: фотокопије саобраћајних дозвола

4. Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из
пописне листе понуђача из 2013. године или фотокопија
другог документа којим се доказује испуњеност овог
услова.

5. Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из
пописне листе понуђача из 2013. године или фотокопија
другог документа којим се доказује испуњеност овог
услова.

6. Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из
пописне листе понуђача из 2013. године или фотокопија
другог документа којим се доказује испуњеност овог
услова.

9.

-Да  располаже довољним
кадровским капацитетом,
1.-Односно да има минимум петнаест
радника који обављају послове који
су предмет ове набавке
- Да на захтев Наручиоца, у
разумном року повећа или смањи
број лица ангажованих на
обезбеђењу, а према цени из
усвојене понуде.

1. Доказ: Фотокопије радних књижица и фотокомија М
обрасца.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. (тач. 1.до 4) Закона, а додатан услов
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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5. У делу конкурсне документације Упутство како се доказује испуњеност услова на
страни 12 врши се измена, тако да исти сада гласи:

“Испуњеност обавезних и додатног услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем одговарајућих доказа на начин предвиђен у
измењеним обрасцима Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  и
Додатан услов за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.“

7. У Конкурсној документацији на странама 13, 14, 15 бришу се Образац бр. 2 ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ и Образац бр.3 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ.

8. У складу са изменама под тачком 7. овог документа мења се и нумерација свих
образаца у конкурсној документацији тако да обрасци од редног броја 4,5....до редног
броја 14 сада постају обрасци са редним бројевима 2,3,...до редног броја 12, респективно.

9. У делу конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду, на
странама 16 и 17 врши се измена тачке 1. став 9  ( одељци од 1 до 15 )тако да исти сада
гласи:

„ -Понуђач подноси понуду која садржи следеће елементе који су захтевани конкурсном
документацијом:

(1).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 1), Понуђач, потписом и печатом
потврђује техничка спецификација која је предмет набавке .
(2).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 2), општи подаци о понуђачу,
(3).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 3), подаци о подизвођачу. Уколико
понуђач подноси понуду самостално овај образац приложити непотписан и
неоверен.
(4).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 4), подаци о учеснику у заједничкој
понуди, Уколико понуђач подноси понуду самостално овај образац приложити
непотписан и неоверен.
(5).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 5), образац понуде,
(6). -Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 6), потврда референтног Наручиоца
(7).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 7), изјава о поштовању прописа,
(8).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 8), изјава понуђача да не наступа
заједнички,
(9).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 9), изјава понуђача да не наступа са
подизвођачем,
(10).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 10), средства финансијског
обезбеђења
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(11) -Попуњен, потписан и печатом оверен  модел уговора, чиме потврђује да прихвата
услове из модела уговора.
(12).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 11), образац трошкова припремања
понуде за јавну набвку,( овај образац није обавеза попунити)
(13).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 2), изјава о независној понуди.

10. У делу конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду, на
страни 19  врши се измена тачке 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ РОК,
КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД  КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, тако да
исти сада гласи:

- Начин и услови плаћања: у року од 45 дана од дана извршења, на основу исправно
сачињене фактуре коју испоставља понуђач, а којом је потврђено извршење услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива

- Рок важења понуде: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача  продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
(члан. 90. Закона)

-Одазив на упозорење аларма: најмање једним патролним возилом, у року не
дужем од 10 минута од активарања аларма.

- Обилазак објекта патролним возилом:  свакодневно минимум два пута дневно

Понуда понуђача који не испуњава наведене услове биће одбијена као
неприхватљива.

10. У делу конкурсне документације Упутство понуђачима како да сачине понуду, на
страни 20  врши се измена тачке 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, тако да исти сада гласи:

„Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија се обавезује да приликом
потписивања уговора као гаранцију за добро извршење посла у уговореном року,
квалитету и обиму, Наручиоцу преда соло меницу у износу од  65.000,00 динара.
Понуђач уз меницу мора да достави достави и менично овлашћење са картоном
депонованих потписа и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о
ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења (Сл. гл. РС,
број 56/11). У случају промене овлашћених лица, Понуђач је дужан да Наручиоцу и
банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост
менице у случају овакве промене. Важност достављеног средства обезбеђења
доброг извршења посла мора бити најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност достављенoг средства  обезбеђења за добро извршење посла се мора
продужити"

11.  Врши се измена и допуна Обрасца 7, ПОНУДА, тако да исти сада гласи:
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Образац 5

ПОНУДА
за јавну набавку услуга, физичко –техничко обезбеђење лица и имовине Наручиоца
(Библиотеке ,,Димитрије Туцовић“ Лазаревац) ЈН 01/2015

ВРСТА НАБАВКЕ Укупан број
сати (24x366)

Цена радног
сата–
јединична
цена (у дин.
без ПДВ-а)

Укупан износ
(у дин. без ПДВ-
а)

Укупан износ
(у дин. са

ПДВ-ом)

набавка услуга–
физичко-техничког
обезбеђења лица и
имовине Наручиоца (
Библиотека
,,Димитрије Туцовић”
Лазаревац)

Рок важења понуде (не може

бити краћи од 60 дана од

дана отварања понуда.)
______ дана од дана отварања понуда.

Рок плаћања- у року од 45 дана од
дана извршења, на основу
исправно сачињене фактуре
коју испоставља понуђач, а
којом је потврђено извршење
услуге

______ дана од дана извршења.

Одазив на упозорење аларма:
најмање једним патролним
возилом, у року недужем од 10
минута од активарања аларма.

_______ минута од активарања аларма.

Обилазак објекта патролним
возилом:  свакодневно минимум
два пута дневно

свакодневно _______ пута дневно.

ПО Посебне погодности

1. Свакодневне обавезе радника обезбеђења
 На основу техничке спецификације послова приказаних у ( Обрасцу бр.1)

Укупна јединична цена у понуди не представља вредност Уговора, већ служи као
обрачунска категорија и за упоређивање понуде по критеријуму-понуђена цена
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Цена је фиксна и не може се мењати.

Образац понуде попунити, на основу техничке спецификације послова (образац бр.1)
која је саставни део конкурсне документације. Вредност која се уписује у образац  понуде
је јединична цена (цена радног сата ) без пдв-а, укупна вредност набавке  без ПДВ-а и са
ПДВ-ом.  У обрасцу понуде морају бити попуњени и сви остали елементи који се траже:
рок  важења понуде, начин плаћања и посебне погодности.

Датум:                            МП Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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