ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈНМВ 13/2015
Број документа: 60 бр.13/2015/3/1
Датум: 15.06.2015. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012 и 14/2015), у даљем тексту: Закон,
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво, Београд
објављује:

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Врши се измена конкурсне документације 60 бр 13/2015/3 од 05.06.2015. године
и то:
У оквиру тачке 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру
тачке 4.2. додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, мења се услов који се односи на кадровски капацитет (страна 6.) и начин
доказивања услова (страна 10.)
МЕЊА СЕ ДОДАТНИ УСЛОВ:
Неопходан кадровски капацитет:
„Понуђач мора да има минимум 10 запослених чији су уговори о раду
закључени на неодређено време на пословима обезбеђења, пре објављивања
позива за подношење понуде, и који морају да имају положен испит заштите од
пожара“
И ГЛАСИ:
„Понуђач мора да има минимум 10 лица на пословима обезбеђења, запослена
или радно ангажована у складу са Законом о раду, пре објављивања позива за
подношење понуде, и који морају да имају положен испит заштите од пожара“

МЕЊА СЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНОГ УСЛОВА:
Неопходан кадровски капацитет:
Доказ:
- копија/е уговора о раду, радне/их књижице/а, обрасца/заца пријаве/а на
обавезно социјално осигурање за десет запослених и фотокопије уверења о
положеном испиту заштите од пожара за мимимум 5 запослених.
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И ГЛАСИ:
Доказ:
За запослено/а лице/а код понуђача: копија/е уговора о раду, радне/их
књижице/а, обрасца/заца пријаве/а на обавезно социјално осигурање и
фотокопије уверења о положеном испиту заштите од пожара.
За радно ангажовано/а лице/а код понуђача: копија/е уговора о делу,
уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о
допунском раду или другог уговора који је правни основ њиховог
ангажовања од стране понуђача и фотокопије уверења о положеном
испиту заштите од пожара.

С обзиром да је додатни услов који се односи на кадровски капацитет садржан и
у Изјавама у склопу конкурсне документације 60 бр 13/2015/3 од 05.06.2015.
године, и које се достављају уз понуду, овим изменама и допунама конкурсне
документације, МЕЊАЈУ СЕ И ИЗЈАВЕ:
ОБРАЗАЦ 9 - Изјава понуђача о испуњености услова из конкурсне
документације (страна 26. конкурсне документације) и
ОБРАЗАЦ 9ц - Заједничка изјава (страна 29. конкурсне документације).
Измењене Изјаве достављамо у прилогу.

Комисија за јавну набавку мале вредности
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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ОБРАЗАЦ 9 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________ из ____________________,
ул.__________________________,
са
матичним
бројем
______________________, испуњава све услове утврђене конкурсном
документацијом за ЈНМВ бр. 13/2015, и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник 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;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине
6. Неопходан пословни капацитет:
- да је понуђач у 2014. години извршио услуге физичког обезбеђења у
износу од минимум 10.000.000,00 динара без пореза на додату
вредност;
- Понуђач мора да поседује стандард ISO 9001: 2008, ISO 27001:2011 и
SRPS A.L2.002:2008 за услуге које су предмет ове јавне набавке.
7. Неопходан кадровски капацитет
- Понуђач мора да има минимум 10 лица на пословима обезбеђења,
запослена или радно ангажована у складу са Законом о раду, пре
објављивања позива за подношење понуде, и који морају да имају
положен испит заштите од пожара.

Место и датум:

Потпис понуђача:
МП

_____________________

___________________
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ОБРАЗАЦ 9ц - ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени
представници понуђача, учесника у заједничкој, дајемо следећу
ИЗЈАВУ
Члан
групе
___________________________________________________
______________________, ул._____________________________,
бројем ______________________,
Члан
групе
___________________________________________________
______________________, ул._____________________________,
бројем ______________________,
Члан
групе
___________________________________________________
______________________, ул._____________________________,
бројем ______________________,

понуђача
из
са матичним
понуђача
из
са матичним
понуђача
из
са матичним

испуњавају све услове прописане Законом о јавним набавкама(„Сл. гласник
РС“, број 124/2012, 14/2015, члан 76. за учешће у поступку ЈНМВ број 13/2015,
утврђене конкурсном документацијом и то:
1. Неопходан пословни капацитет:
- да је понуђач у 2014. години извршио услуге физичког обезбеђења у
износу од минимум 10.000.000,00 динара без пореза на додату
вредност;
- Понуђач мора да поседује стандард ISO 9001: 2008, ISO 27001:2011 и
SRPS A.L2.002:2008 за услуге које су предмет ове јавне набавке.
2. Неопходан кадровски капацитет
- Понуђач мора да има минимум 10 лица на пословима обезбеђења,
запослена или радно ангажована у складу са Законом о раду, пре
објављивања позива за подношење понуде, и који морају да имају
положен испит заштите од пожара.
Место и датум
понуђача
_________________
Место и датум
понуђача
_________________
Место и датум
понуђача
________________

Потпис члана групе
М.П.

_____________________
Потпис члана групе

М.П.

______________________
Потпис члана групе

М.П.

______________________
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