IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМАИ УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА

1.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и додатни
услови из члана 76. Закона
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистaр;
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде,
кривична дела против животне средина, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ: Попуњен образац 1. и 2.
4) да наведе да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању, и условима рада, заштити животне средине, и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ: Попуњен образац 9.

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке
Понуђач мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом
76. Закона о јавним набвкама и то:


Да располаже захтеваним техничким капацитетом.

- да поседује најмање 1 мерна кола са ипитно – мерним системом за лоцирање квара на кабловима
и праћење трасе каблова.


Да располаже захтеваним кадровским капацитетом

- минимално 1 дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом број 450 (одгоорни извођач
радова електроинсталација) Инжењерске коморе Србије са пуним радним временом;
- минимум 5 извршиоца електроструке (ССС, ВКВ, КВ) са пуним радним временом који
поседују уверење да су обучени за рад у близини напона;
- лице одговорно за безбедност и здравље на раду са пуним радним временом или Уговор са
правним лицем које је регистровано за обављање пословва безбедности на раду.
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