основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
1) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и
условима рада,заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75 став 2. ЗЈН)-Образац
Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75 став 1. тач. 1. до 4.
ЗЈН, достави изјаву (Образац бр. 6) којом под пуном материјалом и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава горе наведене услове или да достави Извод из регистра понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, којим потврђује испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН. У том случају наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
НАПОМЕНА: Понуђач може да у својој понуди, на свом документу потписано и печатирано од стране
овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 4.
ЗЈН.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни
1.Да Понуђач располаже пословним капацитетом –што подразумева да је понуђач у претходне 3 године
(2012, 2013. и 2014.) остварио пословни приход по основу извршене испоруке добара исте или сличне врсте као
што је предмет ове јавне набавке у износу од:
- у износу од минимум 8.850.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а – уколико се подноси
Докази:
- Попуњен Образац 3 – 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.
- Копије уговора или фактура, са евентуално пратећим анексима, као доказ да је понуђач у периоду од
претходне три године ( 2012, 2013. и 2014. години) испоручио добра ( исте или сличне врсте предмету јавне
набавке) у укупној збирној вредности наведеној у тачки 1. – пословни капацитет.
или
- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу са меморандумом 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 сваки уговор и фактуру наведен у Обрасцу 3. 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 набавке и да се у друге сврхе не може
користити.
2.Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што
подразумева:
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*да располаже са најмање 2 доставна возила за превоз добара која су предмет јавне набавке, и
* да располаже са најмање 15 шиваћих (радних, специјалки) машина за шивење одеће
Докази:
- копију/е важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајне дозволе нису издате на име
понуђача као власника возила, поред копије важећих саобраћајних дозвола 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 су возила узета 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,
- пописне листе, са стањем на дан 31.12.2014. године, којима се доказује да понуђач има у
поседу довољан технички капацитет, који је тражен, односи се на машине за шивење одеће
3. Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, минимум
15 радника, од чега 12 конфекцијских радника и 3 кројача, радно ангажованих код Понуђача.
Докази:
- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду, уговор о привеменим и повременим
пословима,уговор о делу и сл),
4.Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације понуде
Сваки узорак мора бити обележен редним бројем под којим је наведен у техничкој спецификацији понуде,
упакован у затворену и запечаћену кутију. Понуђач је дужан да на омоту кутије стави заводни печат са
бројем и датумом понуде, назначи назив,адресу, број телефона и контакт особу, назив и бр.ЈН за коју се
узорци достављају и редне бројеве артикала који се налазе у кутији. Понуђач није у обавези да достави
узорке са логом наручиоца.
Докази:
Уз узорке се доставља отпремница у два примерка,од којих ће један примерак бити потписан од стране
наручиоца и враћен понуђачу, и користиће касније за преузимање достављених узорака.
Уколико понуђач не поступи по наведеном упутству за достављање узорака за све артикле из
спецификације понуде, или у случају да не достави тражени узорак у складу са траженом спецификацијом
понуда ће бити неприхватљива.
Напомена : Приликом отварања понуда утврђиваће се само испуњеност услова који се односе на
достављање узорака у складу са упутством за достављање узорака за све артикле из спецификације понуде,
али се том приликом неће оцењивати валидност достављених узорака.
Узорци достављени уз понуду понуђача ће бити враћени понуђачу након завршетка поступка по
предметној јавној набавци након правоснажности Одлуке о додели уговора, односно понуђачу коме буде
додељен уговор по испоруци предметних добара.
5.Да уз понуду достави атест о исправности и безбедности материјала укулико се издају за дати производ
Доказ:
Aтест о исправности и безбедности или сертификат материјала о исправности и безбедности, технички лист
произвођача са траженим техничким карактеристикама као и упутство за употребу и одржавање уколико се
издају за дати производ
Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о
испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда ће бити
одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да
испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у неовереним
копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид
оригинал или оверену копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену копију
тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора бити
оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик,
овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може уместо доказа
приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до закључења уговора, као и
током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.
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