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ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да понуђач није био у блокади, 
односно да нема евидентиране дане 
неликвидности у последњих 6 месеци 
пре објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки.  

Потврда Народне банке Србије да понуђач 
није био у блокади, односно да нема 
евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2016. 
године до дана отварања понуда 
реализовао услуге примерене 
предмету јавне набавке (услуге на 
сервисирању агрегата) у вредности не 
мањој од 2.000.000,00 динара без 
ПДВ–a; 
 
 

2.1. Фотокопије одговарајућих фактура за 
пружене услуге,  односно рачуна, оверених 
од стране инвеститора, са детаљном 
спецификациојом извршених услуга на 
сервисирању агрегата, реализованих у 
периоду од 01.01.2016. године до дана 
отварања понуда у минималном 
кумулативном износу не мањем од: 
2.000.000,00 динара без ПДВ–a; 

Приложене фактуре уписују се у Референц 

листу (XVI Образац Референц листе) 
или 
2.2. Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке 

доказују се потврдом од референтних наручилаца - купаца са 

исказаним вредностима (XV Образац Потврде о 

пруженим услугама) 
 Напомена:  

 Понуђачи који поднесу заједничку  
понуду/група понуђача, референтну листу дају 
заједнички (кумулативно). 

 Наручилац задржава право провере  
уписаних података и достављених докумената. 

 

3.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 
 

Да понуђач има: 
 

 Најмање пет запослених  
радника са средњом стручном 
спремом и то електро или 
машинске струке или у радном 
односу на неодређено или 

а) Фотокопије обрасца М за запослена лица 
или обрасца М-А или обрасца М-3-А или 
других одговарајућих образаца из којих се 
види да су радници пријављени на 
пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) или укулико су 
радно ангажована – Уговор о радном 
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одређено време или 
ангажованог уговором о 
привременим и повременим 
пословима или уговором о 
делу са јасно назначеним 
периодом важења уговора и 
описом посла. 

 

ангажовању, у складу са важећим Законом о 
раду. 
 

 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ -доказ- 

 Да понуђач  поседује: 

 Најмање 2 (два) возила 

Фотокопија очитане саобраћајне дозволе, 
уговор о закупу или лизингу. 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (модели изјава у прилогу конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2.. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.    
   

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (модел 
изјаве у прилогу конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (модел изјаве у прилогу конкурсне документације), 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да 
подизвођач  испуњава и додатне услове из члана 76. ЗЈН. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 
обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености обавезних услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  


