а) да је у претходне 3 обрачунске године (2011., 2012., 2013.) остварио пословни приход у минималном износу
од укупно 60.000.000,00 динара
б) да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци који претходи дану објављивања
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
Доказ: Извештај о бонитету образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011.,
2012., 2013.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, као и Потврда о ликвидности
коју издаје Народна банка Србије.
3) Да понуђач за предметну јавну набавку располаже довољним техничким капацитетом, што подразумева да
у власништву има следеће:
1. Камион-теренско возило (до 1,5 тоне носивости)-минимум 2 комада
2.
Камион кипер (преко 5 тона носивости)-минимум 2 комада
3. Мини багер-1 комад
4. Фасадна скела-минимум 2000 м²
Доказ:
I за власнике основних средстава
а) копије важећих саобраћајних дозвола и очитаних саобраћајних дозвола, на име понуђача као власника возила,
б) одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и датум истека
важења регистрације,
в) пописне листе, са стањем на дан 31.12.2013. године, којима се доказује да понуђач има у поседу довољан
технички капацитет који је тражен
II за закуп основних средстава
а) копије важећих саобраћајних дозвола и очитаних дозвола на име власника возила,
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистрациони број возила и датум истека
важења регистрације,
в) пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године којим се доказује да закуподавац располаже траженим
добрима,
д)уговор о закупу за основна средства за доказивање техничког капацитета.
III За основна средства која су прибављена у 2014. години потребно је доставити уговор о куповини основних
средстава или рачун.
За основна средства која није потребно регистровати потребно је доставити пописну листу.
4) Да понуђач за предметну јавну набавку располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има
минимум 25 запослених лица у сталном радном односу, од којих:
- минимум 2 носиоца личне лиценце 400 или 401 или 410 или 411
Доказ:
а) Личне лиценце одговорних лица носиоца личних лиценци 400 или 401 или 410 или 411
б) Копије потврда ИКС-а да су наведени носиоци личних лиценци чланови ИКС-а и да су измирили обавезу
плаћања чланарине Комори, као и да се одлуком Суда части против њих не води поступак
- 1 лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду
Доказ:
а) Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду или
б) Уговор о ангажовању правног лица или предузетника који имају лиценцу ради обављања послова безбедности
и здравља на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду.
- 25 запослених лица у сталном радном односу
Доказ:
а) ППП ПД образац (пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање
на зараде/накнаде) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуда за предметну
набавку
б) Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије –ЕБП-ПУРС, за исти месец
5) Да достави сертификат исправности и безбедности материјала или атест о исправности и безбедности
материјала који се користе у извођењу радова или извештај о испитивању материјала, уколико исти се
издају за дати производ
Материјал израде мора бити једнослојна мембрана од синтетикчке гуме (TPO)- AKWALAN или одговарајуће
следећих карактеристика;
-Бешавна хидроизолација,гарантује воденонепропусност и условима дуготрајног потапања;
-Могућност прилагиђавања свим облицима на објекту уз гарантовану отпорност на битумен и ХРС;
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ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду за
јавну набавку – отворени поступак -радови–Радови на поправци кровова на објектима ПУ „11
април“, обликована у 2 партије, Р-14-01, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________

М.П
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ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА
У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ________________________ у поступку за јавну набавку –отворени поступакрадови – Радови на поправци кровова на објектима ПУ „11 април“ ,обликована у 2 партија, Р14-01 поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________________

М.П
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