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Број: 05/12-10-4/2018
Датум: 19.03.2018. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ број 1.

       Комисија врши измене и допуне Конкурсне документације у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама.

1) Врше  се  измене  конкурсне  документације  ЈН  бр.  4/2018,  у  одељку  3. Додатни
услови   ( члан 76. ЗЈН ),  страна 9, под тачком 4, подтачка а) алинеја 2, подтачка б) и
подтачка в) тако што се текст „радно ангажоване извршиоце по било ком основу
у складу са Законом о раду на пословима физичког обезбеђења..“мења и гласи
„да су у радном односу на пословима физичког обезбеђења..»
У тачки 4, алинеја а) на крају става 2. додаје се текст «..и да имају минимум шест
месеци радног искуства на истим или сличним пословима.“

Образложење:  извршиоци морају  бити у  радном односу код понуђача,  и  не
могу бити ангажовани по другим основaма у складу са Законом о раду; жене
извршиоци морају имати минимум шест месеци радног искуства на истим или
сличним пословима.»

2)  Врше се измене конкурсне документације ЈН бр.  4/2018, у одељку  4. Доказивање
додатних услова   ( члан 76. ЗЈН ) страна 11. под тачком 4, алинеја а), б) и в)   – за
кадровски  капацитет,  тако  што  се  брише  текст „уговори  о  делу/уговори  о
обављању  привремених  или  повремених  послова  или  други  уговори  о
обављању послова“

    Образложење: пошто извршиоци морају бити у радном односу код понуђача,
може се приложити само уговор о раду;

 3)  Врше се измене конкурсне документације ЈН бр. 4/2018, у Обрасцу 14, страна 32.
под редним бројем 7. Неопходан кадровски капацитет – мења се текст за захтеване
доказе тако што уместо „Копија  М-образаца или  уговора  за радно ангажованe
извршиoцe  по  било  ком  основу  у  складу  са  Законом  о  раду,..“  стоји
„Фотокопија  М-обрасца и  уговора о раду,..».

    Образложење: на основу измена из тачке 1) и 2) мења се и образац 14.
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4) Врше се измене конкурсне документације ЈН бр. 4/2018, у одељку 3. Додатни 
услови   ( члан 76. ЗЈН ) , под тачком 2.б), страна 8. мења се и гласи:

б)  да  Понуђач  поседује  важећи  сертификат  или  потврду о  усклађености  система
управљања квалитетом са  захтевима  стандарда  ISO 9001:2015,  важећи сертификат  или
потврду  о  усклађености  система  менаџмента  заштите  здравља  и  безбедности  на  раду
према  захтевима  стандарда  OHSAS 18001:2007,  важећи  сертификат  или  потврду  о
усклађености система управљања заштитом животне средине са захтевима стандарда ISO
14001:2015,  важећи  сертификат  или  потврду  о  усклађености  система  управљања
безбедности информација према захтевима стандарда ISO/IEC 27001:2013.

Образложење: усклађивање са изменама везаним за актуелне сертификате.

5) Врше се измене конкурсне документације ЈН бр. 4/2018, у Обрасцу 14, страна 31. 
под редним бројем 6, тако да сада гласе:

6. Неопходан пословни 
капацитет:
а. Референце –да је у 
2017.години вршио  услуге 
које су предмет ове јавне 
набавке за потребе минимум
5 Наручилаца из области 
образовања и васпитања;

б. Да понуђач поседује 
стандарде:
ISO 9001:2015, OHSAS 
18001:2007,ISO 
14001:2015,ISO/IEC 
27001:2013.

Попуњен образац референтна листа 
(Обр. бр. 10)

 са потврдама референтних наручилаца
(Обр. бр. 11)

Доказ: копије наведених важећих 
сертификата 

  * неоверене фотокопије
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Образложење: усклађивање са изменама везаним за актуелне сертификате.

Комисија за ЈНМВ 4/2018.
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