ЈАВНИ ПОЗИВ
Друштвене и друге посебне услуге
(чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19))

Назив наручиоца: Републички завод за заштиту споменика културе
Адреса: Београд, Радослава Грујића бр. 11
Електронска пошта: sekretarijat@heritage.gov.rs
Интернет страница: www.heritage.gov.rs
Опис предмета набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и
имовине Републичког завода за заштиту споменика културе, у периоду од 12 месеци.
Услови за учешће у поступку:
Понуђач мора да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), односно да има важећу лиценцу за
вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, издату од
стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије сагласно одредбама Закона
о приватном обезбеђењу (''Службени гласник РС'' бр. 104/13, 42/15 и 87/18).
Понуђач је у обавези да уз понуду достави неоверену фотокопију важеће лиценце.
Понуђач мора да поседује следећи технички и стручни капацитет:
1) да је пружио или пружа предметну услугу обезбеђења државним
органима,организацијама или установама у периоду од претходне три године
(2018., 2019. и 2020. година). Потребна је најмање једна референца.
2) да у моменту подношења понуде има у радном односу или на други начин
ангажовано најмање четири радника физичко-техничког обезбеђења са важећом
лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја, ЛФ1,
у складу са чланом 11. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о приватном
обезбеђењу.
Поседовање наведеног капацитета понуђач доказује достављањем:
1) потврде наручиоца којом се доказује да је понуђач услугу физичко техничког
обезбеђења извршио квалитетно, стручно, одговорно и у свему у складу са
закљученим уговором, у периоду од претходне три године (2018., 2019. и 2020.
година) и фотокопије закључених уговора.
Неопходно је доставити најмање једну потврду.
Образац потврде је саставни део овог позива.
2) фотокопије закључених уговора о радном ангажовању са лицима која ће бити
ангажована на извршењу предметне услуге.

3) фотокопије обрасца М пријава – промена и одјава обавезног социјалног осигурања
за лица која ће бити ангажована на извршењу предметне услуге.
4) фотокопије важеће лиценце за вршење приватног обезбеђења коју издаје
Министарство унутрашњих послова Републике Србије.
НСТЈ ознака за место пружања услуга: RS11 Београдски регион
CPV: 79710000-4 Услуге обезбеђења
Рок за подношење понуда: 09.03.2022. године
Поступак доделе уговора спровешће се у складу са Правилником о ближем уређивању
поступка јевне набавке(бр. 10-68/2020 од 04.08.2020. године и број 10-68/2020-1 од
01.10.2020. године) који је објављен на интернет страници Републичког завода за заштиту
споменика културе.

