лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник
лизинга),
- Отштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и
датум истека важења регистрације;
– Изјава понуђача у којој је наведен регистарски број возила, број шасије возила.
(Образац 3)
4) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом, пре објављивања позива за
подношење понуда, од 5 запослених лица код понуђача, за учешће у поступку предметне
јавне набавке, од којих минимум:
1. Возач транспортног ( доставног ) возила – 2 извршиоца
2. Технички радници (производни радници, магационери и сл.) –3 извршилаца
Докази:
- Фотокопије основа радног ангажовања - уговор о раду или уговор о привременим и повременим
пословима или уговор о делу
- Фотокопија обрасца пријаве код фонда пензијског или здравственог осигурања,
- Фотокопије важећих возачких дозвола за лица која су ангажована као возачи транспортних возила.

5) Сертификати: HACCP
Доказ:
- Сертификат HACCP, као доказ о успостављеном систему за осигурање безбедности хране
у свим фазама производње, прераде и промета хране ( осим на нивоу примарне
производње), у сваком објекту под својом контролом, у складу са принципима добре
произвођачке и хигијенске праксе, као и анализе опасности и критичних контролних тачака
(HACCP),(члан 47. Закона о безбедности хране, „Сл. гласник РС“, бр.41/09). Наведени доказ
потребно је доставити и за подизвођача, уколко се исти ангажује за ту врсту посла.
6) Извештај о лабораторијској анализи производа
Доказ:
- Извештаји о лабораторијској анализи за производе који се испоручују у периоду
децембар-фебруар, издати од стране акредитованих лабораторија које обављају испитивања
у области безбедности хране, ангажоване у складу са Законом о безбедности хране, којим се
потврђује да је извршена анализа на безбедност, квалитет и штетне материје.
За све производе изабрани понуђач доставља извештај приликом испоруке
производа.Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, уколико се исти
ангажује за ту врсту посла.
7) Декларације производа
Доказ:
- Декларација производа ( за сваки производ) са подацима у складу са одредбама
Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр.
4/2004, 12/2004. и 48/2004) и /или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању
хране („Сл. гласник РС“, бр. 58/2013)
- Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, уколико се исти ангажује за ту
врсту посла
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