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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга – Одржавање хигијене, прање лабораторијског посуђа, чишћење и одржавање
зграда лабораторије и помоћног магацина за потребе Дирекције за националне
референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.3/18.
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за
јавну набавку мале вредности услуга – Одржавање хигијене, прање лабораторијског
посуђа, чишћење и одржавање зграда лабораторије и помоћног магацина за потребе
Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.2.3/18.
Измена и допуна конкурсне документације је следећа:
1. - Поглавље IV, тачка 1.2 – Додатни услови, страна 11
УМЕСТО
4) Да има успостављене следеће стандарде:
•

ИСО 14001:2004 – систем управљања животном средином;

•

ОХСАС 18001:2007 – систем управљања заштитом здравља и
безбедности на раду;

•

ИСО 22301:2014 – стандард за менаџмент (систем управљања
континуитетом пословања - подручје сертификације услуга
одржавања хигијене и чишћења).

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

4) Да има успостављене следеће стандарде:
•

ИСО 14001:2004 – систем управљања животном средином;

•

ОХСАС 18001:2007 – систем управљања заштитом здравља и
безбедности на раду;

2. - Поглавље IV, тачка 2.2 – Додатни услови, страна 14
УМЕСТО
4) Да има успостављене следеће стандарде:
 ИСО 14001:2004 – систем управљања животном средином;
 ОХСАС 18001:2007 – систем управљања заштитом здравља и безбедности
на раду;
 ИСО 22301:2014 – стандард за менаџмент (систем управљања
континуитетом пословања - подручје сертификације услуга одржавања
хигијене и чишћења).
Доказ:
 Фотокопије сертификата: ИСО 14001:2004, ОХСАС 18001:2007 и ИСО
22301:2014.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:
4) Да има успостављене следеће стандарде:
 ИСО 14001:2004 – систем управљања животном средином;
 ОХСАС 18001:2007 – систем управљања заштитом здравља и безбедности
на раду;
Доказ:

 Фотокопије сертификата: ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007.

3. - Поглавље IV, тачка 2.2 – Додатни услови, страна 14
УМЕСТО
5) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским
капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум 8 радно
ангажованих лица,а од тога минимум:
 4 хигијеничара;
 4 перача лабараторијског посуђа.
Доказ:



Уговор о раду на неодређено или одређено време, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима, итд.
Изјава о кадровском капацитету- Образац XIV.
ТРЕБА ДА СТОЈИ:

5) У погледу кадровског капацитета услов је да понуђач располаже кадровским
капацитетом, односно да понуђач на дан подношења понуда има минимум 8 радно
ангажованих лица,а од тога минимум:
 4 хигијеничара;
 4 перача лабараторијског посуђа.
Сва ангажована лица морају имати минимум 3 (три) месеца искуства на пословима
одржавања хигијене и прања лабараторијског посуђа
Доказ:




Уговор о раду на неодређено или одређено време, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима, итд.
Изјава о кадровском капацитету- Образац XIV.
потврде установа у којима су лица била ангажована на пословима
хигијеничара или перача лабораторијског посуђа. У потврдама је потребно
навести и период ангажовања наведених лица. Из достављених потврда се
мора недвосмислено утврдити да наведена лица имају минимум три месеца
искуства на пословима одржавања хигијене и прања лабораторијског
посуђа.

4. - Поглавље V, део: понуда мора да садржи, страна 16

УМЕСТО
11.

Доказ о испуњености додатних услова у погледу кадровског капацитета :
 Уговор о раду на неодређено или одређено време, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима, итд.,
 Изјава о кадровском капацитету- Образац XIV

12.

Доказ о испуњености додатних услова у погледу испуњења стандарда:
 Фотокопије сертификата: ИСО 14001:2004, ОХСАС 18001:2007 и ИСО 22301:2014.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:
11.

Доказ о испуњености додатних услова у погледу кадровског капацитета :
 Уговор о раду на неодређено или одређено време, уговор о делу, уговор о
привременим и повременим пословима, итд.,
 Изјава о кадровском капацитету- Образац XIV
 потврде установа у којима су лица била ангажована на пословима хигијеничара
или перача лабораторијског посуђа. У потврдама је потребно навести и период
ангажовања наведених лица. Из достављених потврда се мора недвосмислено
утврдити да наведена лица имају минимум три месеца искуства на пословима
одржавања хигијене и прања лабораторијског посуђа

12.

Доказ о испуњености додатних услова у погледу испуњења стандарда:
 Фотокопије сертификата: ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007.

У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

