На основу члана 27. Став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама набавкама (''Сл. гласник
РС'' бр. 91/2019), интерног акта Наручиоца и Одлуке о спровођењу поступка набавке
услуге ангажовања агенције за физичко обезбеђење објеката број 02/2 од 01.03.2021.
године, Наручилац Геронтолошки центар „Нови Сад“ Нови Сад објављује обавештење
привредним субјектима који су заинтересовани за закључење уговора о предметним
услугама

ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив Наручиоца: Установа социјалне заштите ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
„ НОВИ САД “ , ПИБ:102187298, матични број:08066191.

Адреса Наручиоца: Фрушкогорска бр.32, Нови Сад

Интернет адреса Наручиоца:www.gerontns@co.rs,
емаил адреса: grozdana.karanovic@gerontns.co.rs

Место пружања услуга: Фрушкогорска бр.32 и Бате Бркића бр.17 Нови Сад
Опис предмета набавке: Услуге ангажовања агенције за физичко обезбеђење
објеката
ЦПВ ознака:79710000

Оквирни рокови за пружање услуга и трајање уговора: пружање услуга ће трајати
12 месеци од дана закључења уговора

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Понуђачи који су заинтересовани за закључење уговора о предметним услугама
дужни су да о томе обавесте Наручиоца, путем достављања Изјаве о
заинтересованости (у слободној форми) којом потврђују да испуњавају све услове
предвиђене овим обавештењем, потписану од стране овлашћеног лица и оверену
печатом. Изјаву о заинтересованости, потенцијални понуђачи достављају
Наручиоцу на следећу емаил адресу: grozdana.karanovic@gerontns.co.rs, најкасније
до 10.03.2021. године до 10:00 часова.
Након пријема достављених изјава о заинтересованости, Наручилац ће
заинтересованим привредним субјектима упутити позив за достаљање понуда. Од
понуђача који достави најповољнију понуду наручилац може тражити
достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке, пре
потписивања уговора.

Спецификација услуге

Услуга физичког обезбеђења објекта предвића:

- Контрола уласка у објекат, упућивање странака и пружање помоћи, узимање података
са вођењем одговарајуће евиденције улазака и излазака (датум и време уласка и изласка
странке, лични подаци),
- Контрола изласка из објекта,
- Интервенције на позив запослених или других лица или самоиницијативно у случају
повреде телесног интегритета запослених, или других лица, ремећење реда и мира у
објекту,
- Заштита имовине Наручиоца од могућности отуђивања и/или оштећења,
- Спречавање свих активности и појава које могу угрозити редовне услове рада,
- Спречавање неовлашћеног уношења оружја и других опасних предмета и материја у
објекат, као и контрола уношења и изношења робе, материјала и опреме;
- По потреби вршење претреса лица и/или ствари по упутству, као и
алкотестирање запослених;
- Спречавање дискриминације и насиља,
- Предузимање превентивних и хитних мера у случају откривања кривичних дела,
- Обавештавање полиције путем Контролног центра о информацијама које указују да се
врши кривично дело које се гони по службеној дужности или прекршај са елементима
насиља,
- Привремено задржавање лица које је затечено у објекту или простору који се
обезбеђује у вршењу кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира,
до доласка полиције,
- Пружање прве помоћи запосленим и другим лицима,
- Професионална интервенција у случају инцидентних ситуација (издавање упозорења
лицу које својим понашањем или пропуштањем дужне радње може да угрози своју
безбедност, безбедност других или изазове оштећење и уништење имовине),
- Предузимање превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанка пожара или
поплаве – надзор система за дојаву пожара, визуелна контрола исправности апарата за
гашење пожара, контрола искључења електричних уређаја, светла, контрола и

спровођење мера забране држања запаљивог материјала на безбедној удаљености од
грејних тела (радијатора, електроинсталација) и контрола и спровођење забране
држања лако запаљивих материјала и течности у објекту, помоћ у гашењу почетног
пожара и/или у случају изливања воде из инсталација, као и помоћ у отклањању
последица истих и сл,
- Чување у тајности свих података сазнатих у току пружања услуге, а који се односе на
пословање Наручиоца или у вези са Наручиоцем,
- Обавештавање Наручиоца о уоченим променама,
- Обављање и других послова у циљу безбедности, по захтеву/налогу Наручиоца.

Пружање предметне услуге за потребе Наручиоца вршиће се на следећим објектима
Наручиоца:
1.Радна јединица „Лиман“ на адреси Фрушкогорска бр.32 у Новом Саду, једна позицији
службеника обезбеђења сваки дан 24h, на период од годину дана, почевши од дана
закључења уговора.
2.Радна јединица „Ново Насеље“ на адреси Бате Бркића 17 у Новом Саду, једна
позицији службеника обезбеђења 12h по позиву и захтеву Наручиоца у укупном
трајању од оквирно 540 сати током периода од годину дана.(као замена запослених код
Наручиоца у периоду коришћења годишњих одмора) Наручилац ће најавити изабраном
Понуђачу најкасније 2 дана раније потребу за ангажовањем извршилаца.

Сви службеници обезбеђења који се ангажују морају имати важећу Лиценцу за
вршење послова физичко-техничке заштите издату од стране Министарства
унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.
Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18), као и уверење о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара, издато од надлежног Министарства
унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“ бр. 111/09). Пре отпочињања рада изабрани понуђач дужан је да за сваког
ангажованог службеника обезбеђења достави Наручиоцу наведену
документацију,као и доказ да су наведени радници пријављени на обавезно
социјално осигурање.

Понуђач је дужан да, као пословну тајну, чува све податке до којих дође приликом
вршења предметних услуга.

Понуђач који буде учествовао у поступку мора испуњавати следеће услове:
Р.БР.

УСЛОВИ:

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:

а)Да има важећу Лиценцу за вршење послова
физичко-техничке заштите без оружја или
Лиценцу за вршење послова физичко-техничке
заштите са оружјем издате од стране
Министарства унутрашњих послова сагласно
одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.
Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18).

а)Копија важеће Лиценце за вршење
послова физичко-техничке заштите без
оружја или Лиценце за вршење послова
физичко-техничке заштите са
оружјем,издате од стране Министарства
унутрашњих послова сагласно одредбама
Закона о приватном обезбеђењу („Сл.

Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18).
б)Да ли је сам привредни субјект или његов
законски заступник осуђен за једно или више
кривичних дела правоснажном пресудом
предвиђених у члан 111. став 1. тач.1 ЗЈН
донесеном пре највише пет година или дуже, ако
је правоснажном пресудом утврђен дужи период
забране учешћа у поступку јавне набавке који се и
даље примењује?

в)Да ли је привредни субјект измирио све своје
доспеле обавезе порезе и доприносе за обавезно
социјално осигурање, на основу члан 111. став 1.
тач.2 ЗЈН;

1.

г)Да ли је за привредни субјект правноснажном
пресудом или одлуком другог надлежног органа,
утврђена одговорност привредног субјекта за
тежак облик непрофесионалног поступања који
доводи у питање његов интегритет, у периоду од
претходне три године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, осим ако
правноснажном пресудом или одлуком другог
надлежног органа није утврђен други период
забране учешћа у поступку јавне набавке, на
основу члан 112. став 1. тач.2 ЗЈН;

д)Да ли је утврђено да привредни субјект у
периоду од претходне три године од дана истека
рока за подношење понуда није испуњавао
обавезе из раније закључених уговора о јавној
набавци или раније закљученог концесионог
уговора, чија је последица била раскид тог
уговора, наплата средства обезбеђења, накнада
штете или др, на основу члан 112. став 1. тач.5

б)Изјаву понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да испуњава
овај услов. Наручилац задржава право
провере овог услова.

в)Изјаву понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да испуњава
овај услов. Наручилац задржава право
провере овог услова.

г)Изјаву понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да испуњава
овај услов. Наручилац задржава право
провере овог услова.

ЗЈН;

ђ)Да ли је утврђено да је привредни субјект у
поступцима јавних набавки у периоду од
претходне три године од дана истека рока за
подношење понуда доставио неистините податке
потребне за проверу основа за искључење или
критеријума за избор привредног субјекта или да
није био у стању да достави доказе о испуњености
критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта, уколико је као средство доказивања
користио изјаву из члана 118. ЗЈН,на основу члан
112. став 1. тач.6 ЗЈН;

д)Изјаву понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да испуњава
овај услов. Наручилац задржава право
провере овог услова.

ђ)Изјаву понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да испуњава
овај услов. Наручилац задржава право
провере овог услова.

Неопходан финансијски капацитет :
2.

да понуђач није био у блокади у последњих 12
месеци од дана достављања позива за достављање
понуда;

Неопходан пословни капацитет:
а) да Понуђач поседује важећи сертификат или
потврду о усклађености система управљања
квалитетом са захтевима стандарда ISO 9001:2015
или одговарајуће, важећи сертификат или потврду
о усклађености система менаџмента заштите
здравља и безбедности на раду према захтевима
стандарда OHSAS 45001:2018 или одговарајуће,
важећи сертификат или потврду о усклађености
система управљања заштитом животне средине са
захтевима стандарда ISO 14001:2015 или

Понуђач није дужан да доставља наведени
доказ, с обзиром да су тражени подаци
јавно доступни на интернет страници
Народне банке Србије.

одговарајуће, важећи сертификат или потврду о
усклађености система управљања безбедности
информација према захтевима стандарда ISO/IEC
27001:2013 или одговарајуће.
Сертификати или потврде морају бити издати од
стране Акредитованих сертификационих кућа.

а) Копије тражених сертификата или
потврда;

Подручје примене наведених сертификационих
система мора да обухвата услуге физичког
обезбеђења;

б) да Понуђач поседује одличан квалитет услуга
(оцена 5) према захтевима Националног стандарда
за услуге приватног обезбеђења СРПС
А.Л.002/2015 – област физичка заштита

3.

в) да је Понуђач у 2020. години вршио услуге
обезбеђења за потребе минимум 3 (три)
Наручиоца који се воде као обавезно обезбеђени
објекти у складу са Уредбом о ближим
критеријумима за одређивање обавезно
обезбеђених објеката и начину вршења послова
њихове заштите ("Сл. гласник РС", бр. 98/2016);
б)Сертификат и Извештај о контролисању
издати од стране овлашћене организације

в) Копије уговора Понуђача о пружању
услуга физичког обезбеђења у 2020.години
са најмање 3 Наручиоца који се воде као
обавезно обезбеђени објекти у складу са
Уредбом о ближим критеријумима за
одређивање обавезно обезбеђених објеката
и начину вршења послова њихове заштите
("Сл. гласник РС", бр. 98/2016);

Неопходан кадровски капацитет:

4.

а)Да Понуђач има минимум 12 (дванаест) лица
ангажованих на пословима физичког обезбеђења,
који поседују легитимације службеника
приватног обезбеђења издате од стране
Министарства унутрашњих послова, сагласно
одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.
Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18), као и
уверење о положеном стручном испиту из
области заштите од пожара, издато од надлежног
Министарства унутрашњих послова, сходно члану
55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“ бр. 111/09), као и да су прошли обуку из
асертивне комуникације;
Од ових 12 лица:

а)Копије М обрасца-пријава/одјава на
обавезно осигурање и Уговора о
ангажовању за 12 (дванаест) лица на
пословима физичког обезбеђења, као и
копије легитимације службеника
приватног обезбеђења издате од стране
Министарства унутрашњих послова за та
лица, као и копије уверења о положеном
стручном испиту из области заштите од
пожара за наведена лица, издатог од
надлежног Министарства унутрашњих
послова, као и сертификати о завршеној
обуци из асертивне комуникације издат од
одговарајуће установе;
-за минимум 2 лица од њих и сертификата
о обучености за употребу алкотест апарата
издато од стране овлашћене организације;

- минимум 2 лица поседују и сертификате о
обучености за употребу алкотест апарата;

б) да Понуђач има минимум 1 лице ангажовано на
пословима физичког обезбеђења, који поседује
легитимацију службеника приватног обезбеђења
издату од стране Министарства унутрашњих
послова, сагласно одредбама Закона о приватном
обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/13, 42/15
и 87/18) , као и да поседује уверење о положеном
стручном испиту из области заштите од пожара
по програму испита за раднике са високом
стручном спремом издато од надлежног
Министарства унутрашњих послова, сходно члану
55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“ бр. 111/09);

б) Копија М обрасца-пријава/одјава на
обавезно осигурање за минимум 1
запосленог на пословима физичког
обезбеђења, као и копије легитимације
службеника приватног обезбеђења издате
од стране Министарства унутрашњих
послова за то лице као и копија уверења о
положеном стручном испиту из области
заштите од пожара по програму испита за
раднике са високом стручном спремом,
издатог од надлежног Министарства
унутрашњих послова;
в) Копије М обрасца-пријава/одјава на
обавезно осигурање и Уговора о раду за
минимум 4 (четири) извршиоца женског
пола на пословима физичког обезбеђења,

в)да Понуђач има минимум 4 извршиоца женског
пола (у складу са чланом 49. став 3. Закона о
приватном обезбеђењу „Сл.гласник
РС“ бр.104/13, 42/15 и 87/18) у радном односу
ангажованих на пословима физичког обезбеђења,
који поседују Лиценцу за вршење послова
физичко-техничке заштите издату од стране
Министарства унутрашњих послова, сагласно
одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.
Гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18), као и да
су прошле обуку из асертивне комуникације;

као и копије Лиценци за вршење послова
физичко-техничке заштите издате од
стране Министарства унутрашњих
послова, као и сертификати о о завршеној
обуци из асертивне комуникације издат од
одговарајуће установе;

да располаже довољним техничким капацитетом:

а) да Понуђач поседује минимум 2 путничка
возила у свом власништву или по основу закупа
или лизинга, која су опремљена уређајима за
сателитско праћење (ГПС);

б) да Понуђач поседује минимум 6 ручних радио
станица (МЛ,ПР), минимум 1 базну
станицу(репетитор – FB) као и дозволе за
коришћење радио-фреквенција за радио станице и
репетитор које покривају територију општине
Нови Сад, издате од стране РАТЕЛА са
техничким прегледом

а)За за свако од наведених возила
доставити доказ о власништву или оверени
уговор о лизингу (копија саобраћајне
дозволе – уколико је издата нова
саобраћајна дозвола, исту треба очитати и
одштампати) као и Извештај о кретању
возила за последњи месец који претходи
месецу у којем је послат позив за
достављање понуда;

б) Копије одговарајућих дозвола РАТЕЛА,
као и копије важећих потврда о обављеном
техничком прегледу;

5.

в) да Понуђач поседује минимум један алкотест
апарат са важећим Уверењем о баждарењу
издатим од стране Акредитованог контролног
тела;

в)Уверење о баждарењу за минимум један
алкотест апарат издато од стране
Акредитованог контролног тела које гласи
на име понуђача;

г) да Понуђач поседује минимум један контролнооперативни центар који ради 24 часа сваки дан у
години, као и интервентни тим који се састоји од
минимум 2 службеника обезбеђења који ће у
случају потребе за интервенцијом бити на
штићеном објекту у року од максимум 15 минута;

г)Изјава Понуђача под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу да поседује
минимум један контролно-оперативни
центар који ради 24 часа сваки дан у
години, као и интервентни тим који се
састоји од минимум 2 службеника
обезбеђења који ће у случају потребе за
интервенцијом бити на штићеном објекту у
року од максимум 15 минута;

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

