
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 

 

5) Да Понуђач располаже пословним капацитетом –што подразумева да је понуђач у претходне 3 

године (2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке добара исте или 

сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

- минимум 8.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а   

Докази:      

      - Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара,у који понуђач уноси  податке о броју и 

датуму закључења уговора и фактуре, врсти и вредности испоручених добара по основу уговора и 

фактура, као и називу купца коме је извршена испорука предметних добара. 

 

- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу  Купца, оверене печатом и потписане од 

стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара 

истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и фактуром.  

Потврду Купца потребно је доставити за  уговор и фактуру наведен у Обрасцу 4. Потврда Купца 

мора да садржи: 

- Пун назив и адресу Купца, 

-  особу за контакт Купца и број телефона,  

-  назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 

- врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре,  

- број и датум уговора и фактуре,  

- датум издавања потврде,  и  

- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге сврхе не 

може користити. 

 

Напомена: Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се технолошка опрема и ситан 

инвентар за кухиње, вешераје, угоститељске објекте и сл. 

 

6) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

што подразумева  

- да располаже са најмање два транспортна возила за превоз добара која су предмет јавне 

набавке, и  

- да обезбеђује један овлашћени сервис за добра наведена у Техничкој спецификацији  под 

редним бројем 13,28,51,59,64 и 65 са једним сертификованим сервисером од стране 

произвођача добара наведених под ред. бр. 13,28,51,59,64 и 65. 

Докази: 

- копије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име 

понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о 

правном основу коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о 

лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које 

није власник, потребно је доставити и сагласност власника за давање возила на располагање 

трећем лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је 

корисник лизинга)), 

- одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и 

датум истека важења регистрације, 
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