
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 

Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   

 

Београд  14.06.2019. године 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ  И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: „Одржавање објеката РФ ПИО“ ЈН 27/2019 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Одржавање објеката РФ ПИО“ ЈН 27/2019 врши се 
измена у Обрасцу III Додатни услови за учешће у поступку ЈН члан 76 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова, тачка 5. c да располаже неопходним финансијским капацитетом, тако да иста сада гласи:  

 

„c. да поседује скоринг минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (Б+, Б, Б-) 

Доказује се достављањем: 

 Документа о скорингу за период 2013-2017 издатим од стране АПР.“ 

 

 

Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је објавио измењену и допуњену конкурсну документацију. 

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењени образац конкурсне документације.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку „Одржавање објеката РФ ПИО“ ЈН 27/2019  која је објављена 
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.pio.rs, дана 31.05.2019. 

године, извршена је измена као у диспозитиву како би дефинисали све потребне услове за учествовање у поступку 
јавне набавке, а имајући у виду предмет јавне набавке, тако да је наведену измену било неопходно извршити. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
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III 1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАН 76 ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

5. Да располаже неопходним финансијским капацитетом 

a. да је у периоду од 2016, 2017. и 2018. године остварио пословни приход у минималној вредности од 

100.000.000,00 динара без ПДВ; 

b. да у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда (рачунајући и дан 

објављивања позива за подношење понуда) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних 

банака за обављање платног промета; 

c. да поседује скоринг минимум Б нивоа, односно веома добар бонитет (Б+, Б, Б-) 

 

Доказ: 

 

 

 

a. Доказује се достављањем: 
 Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН) који покрива наведени период 

или биланс успеха за наведене године или документа о скорингу за 

период 2014-2018 издатим од стране АПР. 

 

b. Доказује се достављањем: 
 Извештаја АПР о бонитету (БОН-ЈН) који покрива наведени период, 

или Потврдом НБС-а о броју дана неликвидности. 

 

c. Доказује се достављањем: 
 документа о скорингу за период 2013-2017 издатим од стране АПР.  

 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услов под b. мора 

испунити сваки члан групе понуђаче, а услов под c. мора испунити носилац посла 

самостално. 

 

6. Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

a. да је у периоду од 2017, 2018. и 2019. године до дана објављивања позива (рачунајући и дан објављивањa 

позива за подношење понуда) извршио услуге текућег одржавања објеката на минимум 40.000 m² укупне 

површине. 

 

b. да поседује следеће стандарде који се односе на област изградње објеката и то: 

 ISO 9001 (управљање квалитетом) или одговарајући;  

 OHSAS 18001 (безбедност и здравље на раду) или одговарајући. 

 

 

 



 

  

 

Доказ: 

a. Доказује се достављањем: 

 уговорa о предметном послу са евентуално припадајућим анексима; 

 референц листе (Образац бр.XI); 

 потврдом референтног наручиоца о површини објекта на којој је извео услуге 

текућег одржавања (Образац бр.XII) 

 

b. Доказује се достављањем: 

 одговарајућег сертификата за захтеване стандарде. 

 

Напомена: Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду носилац посла мора самостално да 

испуни услов под b.  

 

7. да располаже неопходним техничким капацитетом: 

 

a. да располаже са минимум 2 (два) лака теретна возила категорије Н1 (доставно возило, пикап, комби...) 

чија укупна носивост износи максимално 3,5t, за потребе две сервисне екипе које су на располагању 

наручиоцу 24 часа дневно 7 дана у недељи за хитне интервенције које не трпе одлагање.  

 

Доказ: 

а. Доказује се достављањем: 

 званичне пописне листе на дан 31.12.2018. године (потписане од стране свих чланова 

пописне комисије) или фактуре са отпремницама за возила која су купљена у 2019. 

години или доказе да Понуђач има на располагању тражена возила (Уговор о закупу, 

Уговор о лизингу или други доказ важећи на дан достављања понуде), копије важећих 

саобраћајних дозвола за предметна возила (електронски извезени подаци) из којих се 

може утврдити да су возила регистрована, као и важеће полисе осигурања од 

аутоодговорности за та возила 

Напомена: Понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи (маркира) механизацију 

која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета. 

 

8. да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

 

a. Понуђач мора имати најмање 13 ангажованих лица у складу са Законом о раду, следећих занимања: 

- 1 столар; 

- 1 бравар; 

- 1 водоинсталатер; 

- 1 електроинсталатер; 

- 1 керамичар; 

- 1 паркетар и 

- 3 ангажована лица било којег занимања (ФИЗИЧКИ РАДНИЦИ) 

- 4 радника која чине сервисну екипу која ће бити на располагању наручиоцу 24 часа дневно 7 дана у 

недељи за потребе хитних интервенција које не трпе одлагање 



 

 

 

     b. Понуђач мора имати и одговорне извођаче радова – носиоце личних лиценци: 

 најмање 1 одговорни извођач радова носиоц лиценце типа 410 или 411 или 413 или 414 за 

извођење грађевинско - занатских радова и конструкцијских система; 

 најмање 1 одговорни извођач радова носиоц лиценце типа 400 или 401 или 410 или 411 или 413 

или 414 за извођење радова на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације и изради 

прикључака на спољашњу мрежу; 

 најмање 1 одговорни извођач радова носиоц лиценце типа 450 за извођење радова на електро-

енергетским инсталацијама ниског и средњег напона; 

 најмање 1 одговорни извођач радова носиоц лиценце типа 430 за извођење радова на 

термотехничким инсталацијама; 

 

Доказ: 

а. Доказује се достављањем: 

  изјавe понуђача о ангажованим лицима- (Поглавље XIII) 

 достављањем М образаца и уговора о ангажовању у складу са Законом о раду 

из кога се може недвосмислено утврдити ангажовање по било ком законски 

предвиђеном основу као и струка ових лица,  

 

Напомена: Уколико се из наведених доказа не види струка потребно је доставити диплому о 

стеченом образовању за наведена лица. 

 

b.  Доказује се достављањем: 

 лиценце ИКС и потврде ИКС да су одговорним извођачима радова лиценце 

важеће; 

 изјава понуђача о одговорним извођачима радова (Образац бр.XIII-1); 

 достављањем М образаца и уговор о ангажовању у складу са Законом о раду; 

 

Напомена: Уколико једно лице поседује одговарајућу лиценцу или лиценце за извођење 

предметних врста радова може бити именовано за одговорног извођача радова за више врста 

радова који су предмет набавке. 

 


