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5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Доказ за правно лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део
конкурсне документације

2. Додатни услови
2.1. Финансијски и пословни капацитет
2.1.1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2012. годину - минимално 1.000.000,00 динара (члан 77. став 2.
тачка 2) Закона о јавним набавкама).

Доказ за предузетнике:

- Биланс успеха за 2012. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о
регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину од
Агенције за привредне регистре (АОП 202) и
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана
објављивања позива на Порталу јавних набавки
- Потврда о промету код пословне банке за 2012. годину.

Доказ за физичко лице:

- Потврда о промету код пословне банке за 2012. годину.

Доказ за правно лице:

2.1.2. Пословни капацитет
Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2010, 2011. и 2012.
години – минимум 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од
референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или
на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка
референтних наручилаца.

2.2. Технички и кадровски капацитет
2.2.1. Технички капацитет
- Понуђач треба да поседује (у својини или по основу лизинга или по другом правном основу)
најмање два регистрована возила.
- Понуђач треба да поседује професионалне машине за пружање услуга хемијског чишћења
завеса, подних простирки и тапацираног канцеларијског немештаја
Доказ за правно лице:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичко лице:

- фотокопије саобраћајних дозвола регистрованих возила, а уколико возила нису у својини
понуђача и фотокопије уговора о лизингу или фотокопију уговора о поседовању возила по
другом правном основу
- попуњена изјава у прилогу конкурсне документације
- попуњена изјава у прилогу конкурсне документације
- попуњена изјава у прилогу конкурсне документације

2.2.2. Кадровски капацитет
Понуђач мора да има најмање два запослена лица.
Доказ за правно лице: Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су
Доказ за предузетнике: запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог
Доказ за физичко лице: појединачно
3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава
подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од
50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови,
подтачке 1), 2), 3). и 4).
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност
тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
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Образац бр. 1

Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
у 2010, 2011. и 2012. години, извршио услугу хемијског чишћења завеса, подних
простирки и тапацираног канцеларијског намештаја у укупној вредности од
____________________
(словима:
___________________________________________________________________________
_____________ динара), без ПДВ.
Потврда
се
издаје
на
захтев
__________________________________________________________________________
_______________________________________ради учешћа у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуде, јавне набавке број 34/2013, чији је
предмет набавка услуга хемијског чишћења завеса, подних простирки и тапацираног
канцеларијског намештаја и у друге сврхе се не може користити.
Место
Датум:
Наручилац-Купац
(потпис и печат овлашћеног лица)
Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

