УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Број: _______________
Датум: ______________
Господара Вучића бр.50

ПОЈАШЊЕЊЕ
У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА БР. 3/2015

Наручилац овим путем прецизира да су понуђачи обавезни да осим потписивања и
оверавања печатом Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности (страна 7 конкурсне документације), доставe и
доказе о испуњености додатних услова (финансијски капацитет, пословни капацитет,
кадровски капацитет, средство обезбеђења) који су предвиђени на страни 5 конкурсне
документације, и то:

1).финансијски капацитет: да у последњих шест месеци пре упућивања
позива и издавања Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН АПР
није имао блокаду на својим текућим рачунима
Доказ: Извештај о бонитету – БОН-ЈН - шести део – подаци о данима
неликвидности тачке 1. до 4. или потврда НБС центар за принудну
наплату.
2) пословни капацитет :

Неопходни пословни капацитет се утврђује поседовањem важећих
сертификата и извештаја о контролисању.
Стандари
1. Важећи стандард SRPS A.L2.002:2008. за физичку заштиту и за
менаџмент из контролног центра (Стандард издао Институт за
стандардизацију Републике Србије) са одличним квалитетом услуге.
Доказ: Копија Сертификата о контролисању испуњења захтева
стандарда SRPS A.L2.002:2008. за физичку заштиту и за менаџмент из
контролног центра и копија извештаја о контролисању.
2. Да поседују важећи сертификат о испуњености захтева стандарда
ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом)
Доказ:
Фотокопија важећег сертификата.
3) кадровски капацитет
Понуђач мора да има најмање 50 запослених на пословима физичког
обезбеђења са најмање ССС (четврти степен стручне спреме) у радном
односу на неодређено или на одређено време пре слања позива

Доказ:
Копија обрасца М за најмање 50 стално запослених лица из кога се види
да су пријављени на пензијско и инвалидско осигурање (за сваког
запосленог појединачно)
Оверена и заведена изјава о броју запослених са подацима о стручној
спреми, потписана од овлашћеног лица даваоца услуге.
4) средство обезбеђења
Полиса осигурања од одговорности на минимум 10.000.000 динара по
штетном догађају, за неограничен број штетних догађаја током трајања
полисе.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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