
 лица Наручиоца радова, којима се потврђује да је понуђач извршио предметне 

радове у року и у свему у складу са уговором и окончаном ситуацијом. Уз потврду 

Наручиоца потребно је доставити за сваки уговор и окончану ситуацију наведену у 

Обрасцу 2. Потврда Наручиоца мора да садржи:  
 пун назив и адресу Наручиоца,  
 особу за контакт Наручиоца и број телефона,  
 назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,  
 врста и бруто грађевинска површина извршених радова по основу уговора и 

окончане ситуације,   
 број и датум уговора и окончане ситуације,  
 датум издавања потврде, и  
 назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у 

друге сврхе не може користити. 
1) Да Понуђач располаже довољним финансијским капацитетом:  

Да је понуђач у претходне 3 године (2012., 2013. и 2014. године) остварио укупан 
приход у укупном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Доказ: 
Правна лица: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН –ЈН), за 
претходне 3 обрачунске године (2012., 2013. и 2014. годину). 
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне 
књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 
Биланс успеха за три  године (2012., 2013. и 2014. годину) или потврду пословне банке 
о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске 
године (2012., 2013. и 2014. годину). 

2) Да Понуђач располаже довољним техничким капацитетом:  
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, што подразумева да 
поседује, или по другом правном основу има на располагању следеће: 

 1 камион од најмање 5 тона носивости, 

 1 доставно возило од најмање 1 тоне носивости, 

 1 контејнер за смештај радника, и 

 1 комбиновану радну машину. 
Доказ: 

 Изјава о довољном техничком капацитету – Образац 8 

 Очитана саобраћајна дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име 
понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и 
доказ о правном основу коришћењу 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), 

 Пописна листа са стањем на дан 31.12.2014. године. 
 
3) Да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – Да понуђач има 

минимум 40 запослених или на други начин ангажованих радника  у складу са 
Законом о раду, који ће бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке, од 
којих: 

 Један запослени са важећом лиценцом 381 – Одговорни пројектант одговорни 
инжењер за енергетску ефикасност зграда, 

Један запослени са важећом лиценцом 400 – Одговорни извођач радова објеката   

страна 6 



 високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације, 

 Један запослени са важећом лиценцом 410 – Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње, 

 Један запослени са важећом лиценцом 450 – Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, 

 Један запослени са важећом лиценцом 453 – Одговорни извођач радова 
телекомуникационих мрежа и система. 

Доказ: 

 Лична лиценца одговорног лица носиоца личне лиценце, оверена печатом носиоца 

лиценце,  

 Копије Потврда ИКС-а, да су наведени носиоци личних лиценци чије су личне 
лиценце поднете уз понуду, чланови ИКС-а и да су измирили обавезу плаћања 
чланарине Комори, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, 
оверена печатом од стране носиоца лиценце, и 

 Фотокопије потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање - Образац 

МА или одговарајући, односно за раднике који нису запослени код понуђача, 

одговорајући уговор о радном ангажовању.  

(Напомена: Овај доказ доставити за све раднике захтеване кадровским 

капацитетом.) 

 
4) Понуђач је обавезан да докаже да има важеће решење о испуњавању услова за  

издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње, издато од 
Министарства грађевинарства и урбанизма.  
Доказ:  
Решење Министарства грађевинарства и урбанизма. 
 

5) Понуђач је обавезан да докаже да има важеће сертификате у складу са захтевима 
стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, издатих од стране 
акредитованих сертификационих тела, а који обухватају област извођења 
грађевинских радова. 
Доказ: 
Копије тражених сертификата. 

 

ОБАВЕЗАН ЈЕ ПРЕТХОДНИ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ, ул. Народних хероја 12а, 

Нови Београд.  

Обилазак ће се обавити 25.01.2016. године у 10:00 часова.  
Заинтересовани понуђачи треба да дођу у Управу, Народних хероја 12а,Нови 
Београд. 
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. 

Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и 

из члана 76. Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива због битних недостатака 

 

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 
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