РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

НАБАВКА
услуга стручног лица за послове безбедности и здравља на раду
НАБАВКА БРОЈ 1/2021

члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се
Закон не примењује -

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Обављање послова стручног лица је у складу са чланом 40. Закона о безбедности и здрављу
на раду (,,Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др закони) су следеће:
1) спроводи поступак процене ризика;
2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава
за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду;
3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова
рада;
4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
5) организује превентивне и периодичне прегледе и провере опреме за рад;
6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком;
7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца;
8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са
радом, учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово
отклањање;
9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају када утврди непосредну
опасност по живот или здравље запосленог;
12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и
здравља на раду;
13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.
Понуђач се обавезује да ће, обезбедити лице за безбедност и здравље на раду које је у
обавези да обиђе објекте наручиоца у циљу вршења услуге стручног лица за безбедност и здравље
на раду у објекте „Комесаријата за избеглице и миграције“.
Услуга стручног лица за безбедност и здравље на раду подразумева следећу динамику обилазака
објеката Наручиоца:
- Дирекција Наручиоца у Београду (Народних хероја 4), једном месечно
- Центри за азил, четворомесечно
- Прихватни центри, тромесечно
Услуга стручног лица подразумева долазак код Наручиоца и у следећим случајевима:
1. У случају инспекцијског надзора (свим објектима Наручиоца)
2. У случају повреде на раду (за дирекцију у Београду)
3. У случају повреде на раду (у осталим објектима Наручиоца) вршиће се израда потребне
документације електронским путем
Услуга стручног лица подразумева и израду Аката о процени ризика на радним местима и у
радној околини.
Понуђач је у обавези у циљу контроле спровођења мера безбедности и здравља на раду и о
утврђеном чињеничном стању писаним путем обавештава Наручиоца са предлогом мера које се
морају предузети како би се евентуални проблеми и недостаци отклонили као и пословима које је у
току месеца лице за безбедност извршило.

Место извршења услуга:
Р.бр.

1.

Објекат
Комесаријат

за

избеглице

Локација центра
и

миграције

(дирекција)

2.

Комесаријат за избеглице и миграције

Народних хероја 4, 11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070

Нови

Београд

3.

Комесаријат за избеглице и миграције

Гаврила Принципа 16, 11000 Београд

4.

Прихватни центар (Миксалиште)

Гаврила Принципа 15, 11000 Београд

5.
6.

Прихватни центар
Прихватни центар

7.
8.
9.
10.
11.

Прихватни центар

Радничка 2, 17500 Врање
Васе Смајевића 2,
17523 Прешево
Шикара ББ, 25000 Сомбор

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Прихватни центар

20.
21.

Центар за азил Крњача

22.
23.
24.

Центар за азил Тутин

Дивљана, Бела Паланка
Јанка Веселиновића 15, 22240 Шид,
(Железничка станица)
Панчевачки пут бб, 11210 Крњача
Одмаралиште Црвеног крста, 14225 Боговађа
ББ
Веље Поље бб, 36320 Тутин

Центар за азил Сјеница

Јабланичка ББ, 36310 Сјеница

Центар за азил Бања Ковиљача

Народни фронт бб, 15316 Бања Ковиљача

Прихватни центар
Прихватни центар

Тополски пут бб, 23300 Кикинда

Прихватни центар

Прихватни центар

Потез Тук Угарница 53, 24000 Суботица
Индустријска зона ББ,
17520 Бујановац
Немањина 130, 11500 Обреновац

Прихватни центар

Димитровград, Софијска бб

Прихватни центар

Насеље 4. км, Бериловачки пут бб, 18300 Пирот

Прихватни центар

Принциповац бб, 22240 Шид
Мотел Адашевци,
22244 Шид – Адашевци
Војводе Путника бр. 50 Пландиште

Прихватни центар

Прихватни центар

Прихватни центар
Прихватни центар

Центар за азил Боговађа

Блат бб, 17540 Босилеград

Период извршења услуга: 31.12. 2021. године

Потпис овлашћеног лица

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Да понуђач има важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду, Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике Републике Србије;
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:
Фотокопијa лиценцe.

Кадровски и тeнички капацитет

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за извршење предметне

набавке располажем довољним кадровским и техничким капацитетом.

Потпис овлашћеног лица

___________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
У поступку број Н 1/2021 чији је предмет набавка услуга стручног лица за послове безбедности и
здравља на раду дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом и да их потпише

Датум:

Потпис овлашћеног лица

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број текућег рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у регистар понуђача који се води код
Агенције за привредне регистре (заокружити
да или не)

Да

Не

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)
2)

Да

Не

Да

Не

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду.
1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Рок и начин плаћања:

Место пружања предметне набавке

.
Плаћање ће се извршити након извршене услуге а
у року од 15 дана, од дана испостављања фактуре,
оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, свака
достављена факутра мора да садржи број и датум
закључења Уговора.
Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши
регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и
на основу расположивих финансијских средства из
уговора, у Централном регистру фактура који се води
код Управе за трезор у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно
других захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају Централног регистра фактура (Службени
гласник РС бр. 7/2018). Фактура Понуђача мора бити
предата на Писарници Наручиоца – Комесаријат за
избеглице и миграције у року који не може бити дужи
од 3 дана, од дана извршене регистрације у
Централном регистру фактура.
Наручилац ће извршити плаћање само ако су
фактуре исправно регистроване у Централном
регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из
става 2. овог члана, у супротном Понуђач је дужан да
откаже фактуру.
Свака достављена фактура мора да садржи тачне
идентификационе податке о наручиоцу, број и датум
закљученог уговора, адресу-место и датум пружања
услуге.
Комесаријат за избеглице и миграције и објекти на
адресама Центара за азил и прихватних центра на
територији Републике Србије

Рок важења понуде

Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда

Критеријум за доделу уговора

Економски најповољнија понуда – цена

Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико одлука о додели уговора не може бити
донесена, јер су понуђачи доставили понуде са истом
ценом понуђач ће се изабрати јавним жребом, на
транспарентан начин

Рок извршења предметне набавке:
до 31. децембра 2021. године

Датум

___________________

Понуђач

_________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе оји ће попунити и потписати
образац понуде

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Укупна понуђена цена без ПДВ-а
(дин.)

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
(дин.)

Цена: У понуђену цену урачунати и све остале зависне трошкове. Цене су фиксне до завршетка посла.

Датум

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

ИЗЈАВА
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно
лице
понуђача
_____________________________________________________________________
(назив понуђача)
1) да у складу са чланом 111. ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку
набавке број Н 1/2021, чији је предмет набавка услуга стручног лица за послове
безбедности и здравља на раду и то да:
1) привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези
са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности,
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2) да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
4) да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама;
5) да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се
тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у
поступку набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој
Изјави, а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни
интерес као што је јавно здравље или заштита животне средине.

Датум

________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

