Услови из члана 80 Закона о јавним набавкама које мора испунити сваки од
Подизвођача
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора
испуњавати законом прописане обавезне услове само за тачке од 1-4 из чл.75. став 1.
ЗЈН које се доказује на горе наведен начин, као и све остале услове тражене
конкурсном документацијом а које се односе на подизвођаче.
Услови из члана 81 Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки од
понуђача из групе понуђача
Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора
испунити прописане обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН тачке од 1-4 које се
доказује на горе наведен начин.
У складу са чланом 81. став 3. ЗЈН саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке.
Додатни услови:
Понуђач мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
складу са чланом 76. Закона о јавним набвкама и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом:
а) Да у 2014. години има вредност укупног капитала на позицији (Биланс
стања - АОП 101) најмање 500.000 у хиљ. динара
б)

Да у предходних шест месеци од дана објављивања позива
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућег рачуна отворених
код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана.

Доказ за а) и б): Копија Биланса стања у 2014 и Потврду НБ-е Србије о
ликвидности.
в) Да уредно испалаћује зараде запослених у смислу закона (до задњег дана у
месецу за преходни обрачунски месец у односу на месец када је објављен
позив за достављање понуда), а најдуже са кашњењем за један обрачунски
месец
Доказ: Доставља копије задњег обрасца ППП - ПД овереног код пореске
управе о исплаћеним зарадама запослених.
НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са
подизвођачима, образац обавезних и додатних услова копирати и попунити. доказ о
испуњеност услова могу се достављати у неовереним копијама.. Наручилац
задржава правода пре доношење одлуке о додели уговора захтева од понуђача, чија
је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Накнадно достављање доказа није могуће.
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