ИЗМЕЊЕНО ПОГЛАВЉЕ 4.
За Партију 1 и Партију 2
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО:
Понуда мора да буде благовремена, да садржи све елементе, документе и доказе који су
тражени у конкурсној документацији како би се утврдила испуњеност обавезних услова,
оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.
Табела 1
Услови и Докази
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОКАЗ:
Изјавa понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(Измењено Поглавље 7.1).
и/или
Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
(Измењено Поглавље 7.2)
(ПОТПИСАНA И ОВЕРЕНA).

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН И ТО:
Табела 2
1) Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да располаже:
а) магацински простор за смештај предмета јавне набавке и
б) најмање једно возило за превоз предмета јавне набавке.
ДОКАЗИ:
-

Изјавa понуђача о да располаже магацинским простором за смештај предмета
јавне набавке (на меморандуму понуђача, потписана и оверена) и

-

фотокопија саобраћајне дозволе.

2) Да располаже неопходним финансијско – пословним капацитетом;
а) Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за
привредне регистре и Извештај овлашћеног ревизора уколико је понуђач обвезник
вршења ревизије, као доказ да понуђач има позитиван финансијски резултат у 2013, 2014,
2015. години односно да није пословао са губитком у 2013, 2014, 2015. години *
б) да је понуђач у претходој години (2015.) остварио пословни приход по основу продаје
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добара који су предмет јавне набавке у висини од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.
ДОКАЗИ:
-

Извештај о бонитету за 2015. годину и Извештај овлашћеног ревизора
уколико је понуђач обвезник вршења ревизије, као доказ да понуђач има
позитиван финансијски резултат у 2013, 2014, 2015. години односно да није
пословао са губитком у 2013, 2014, 2015. години *

-

Референтна листа са потврдама о извршеној услузи потписан и оверен
од стране купца (на сопственом меморандуму) или копије закључених
уговора у 2015.години.

*Уколико за понуђача нису обрађени извештаји за 2015. годину, прихватиће се последње
обрађени подаци понуђача
3) Да понуђач да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да у моменту
подношења понуде има минимум 2 (двоје) запослених који ће бити задужени за извршење
уговора јавне набавке
ДОКАЗ:
-

Фотокопије Обрасца пријаве на осигурање за запослене (Образац М).

Списак осталих обавезних услова, документа и образаца који се достављају уз понуду:
Табела 3
1
2
3
4
5
6

1.1

Образац понуде (попуњен, потписан и оверен) за партију за коју се подноси понуда, са
прилозима
Образац структуре цена, за партију за коју се подноси понуда
Модел уговора за партију за коју се подноси понуда (попуњен, потписан и оверен)
Узорци за Партију 1, у складу са Поглављем 5
Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен),
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Поред наведених доказа о
испуњености обавезних услова, понуђач је дужан да за подизвођаче достави попуњен,
поптисан и оверен Образац Изјаве о поштовању обавезa које произлазе из других прописа
(Поглавље 7.2). Додатне услове испуњавају заједно, односно, довољно је да понуђач или
његов подизвођач испуне додатне услове и доставе доказе о испуњавању додатних услова.

1.2

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Поред наведених доказа о испуњености обавезних
услова, сваки од понуђача из групе понуђача је дужан да достави попуњен, поптисан и оверен
Образац Изјаве о поштовању обавезa које произлазе из других прописа (Поглавље 7.1).
Додатне услове испуњавају заједно, односно, довољно је да један из групе понуђача испуни
додатне услове и достави доказе о испуњавању додатних услова.
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1.3

Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели
уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог
позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из
члана 75. ЗЈН (Поглавље 4. од тачке 1. до 3), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача
(Комисија проверава Регистар понуђача);

1.4 Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог
наручиоца.
1.5 Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
1.6 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може
уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.

1.7 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.
1.8 Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
1.9 Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица.
Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
1.10

Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је
документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ 04 бр 1.1.3/16“
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