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ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: измена конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Услуга 
одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1-215/18-24 
 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Услуга 

одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1-215/18-24, сходно члану 
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Мења се Техничка спецификација стр. 7/38 КД, додатни услов – технички капацитет стр. 
18/38 КД и Образац бр. 9 -  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА  О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ стр. 36/38 
КД тако што уместо: 
„атестирану опрему за рад на висини (појасима за цело тело, котурачама, карабинерима, 
ужадима) за партију 17.“ 
 
сада стоји:  
„опрему са којом може да се приступи свим деловима зграде са спољне стране за партију 
17  (Дирекција РФЗО и седиште Филијале Београд).“ 

 
2. У оквиру додатног услова под тачком 4) - Технички капацитет стр. 18/38 додаје се услов: 

„да понуђач поседује (у власништву, лизинг, закуп) минимум 3 моторна возила за превоз 
опреме.  
У оквиру доказа додатног услова – Технички капацитет стр.19/38 КД додаје се: 
„очитани подаци са чипа – читача саобраћајне дозволе за свако возило појединачно и 
копију полисе осигурања из које се види регистарски број возила и датум истека важења 
регистрације односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника 
возила поред наведеног доставити и доказ о правном основу коришћења возила.“ 
 

3. У оквиру додатног услова под тачком 3) пословни капацитет – стандарди додаје се 
стандард ИСО 14001 – систем менаџмента заштитом животне средине, такође захтева се 
важећи стандард ИСО 9001 уместо  9001:2015  и услов сада гласи: 
„Да има уведене стандарде OHSAS 18001– систем менаџмента заштитом здравља и 
безбедношћу на раду, ИСО 9001 – систем управљања квалитетом и ИСО 14001 – систем 
менаџмента заштитом животне средине.  
Мења се доказ додатног услова под тачком 2.7 – пословни капацитет – стандарди тако да 
сада гласи: 
 
„Као  доказ понуђач  доставља  фотокопије  важећих  сертификата  OHSAS 18001, ИСО 
9001 и ИСО 14001, издатих од  домаћег  или  иностраног  акредитованог сертификационог 
тела, који гласе на понуђача (или се односе и на понуђача, у случају да је понуђач зависно 
предузеће матичног предузећа на које сертификат гласи). Достављени сертификати 
морају да буду важећи у моменту отварања понуда. Уколико је сертификат у целости на 
страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик.“  
 

4. У оквиру додатних услова додаје се нови услов под редним бројем 5) и гласи: 
„5) Понуђач је у обавези да поседује важећу полису осигурања од одговорности на износ 
од 25.000.000,00 динара, по једном штетном догађају, која мора бити важећа на дан 
отварања понуда и важећа за све време трајања уговора.“ 
 
У оквиру доказа додатних услова додаје се тачка 2.9.: Важећа полиса осигурања од 
одговорности. Изабрани понуђач биће у обавези да у року од 10 дана од дана 
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потписивања уговора Наручиоцу достави доказ да полиса осигурања од одговорности 
покрива штетне догађаје у РФЗО.“ 

  
5. Мења се Модел уговора тако што се у оквиру члана 12. додају нови ставови (став 4. и став 

5.) који гласе: 
 „Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања уговора Наручиоцу 
 достави доказ да полиса осигурања од одговорности покрива штетне догађаје у РФЗО.  
 
 Уколико изабрани понуђач у року из става 4. овог члана не достави тражени доказ, сматра се 
 да уговор није ни закључен.“  
 
 
 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације са наведеним 
изменама.  
 
 
 
 
                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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