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.
Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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) Понуђач испуњава одговарајуће стандарде квалитета ISO 9001 - Систем менаџмента квалитетом
за област пољочуварске службе. Понуђач је дужан да у току трајања Уговора продужава важност
сертификата уколико он истекне.
Доказује се: важећи Сертификат о квалитету ISO 9001:2008/ SRPS ISO 9001:2008, који се
односи на испуњавање система менаџмента квалитета за област пољочуварске службе.
2) Да испуњава захтевани технички капацитет:
- Минимум 5 возила, попуњену изјаву о обезбеђивању потребне опреме за реализацију
предметне јавне набавке
- Минимум 10 мотоцикала
Доказује се: Попуњена изјава о располагању потребним техничким капацитетом, копија
саобраћајне дозволе, уколико су возила у власништву понуђача, или копија саобраћајне дозволе и
уговора о закупу, уколико возила нису у власништву понуђача. Уколико је издата нова саобраћајна
дозвола треба је очитати и одштампати.
3) Понуђач пре објављивања јавног позива мора располагати довољним кадровским капацитетом,
минимално 35 извршилаца са радним искуством на пословима пољочуварске службе oд којих
један има искуство на руководећем положају у трајању од најмање једне године на пословима
организовања пољочуварске службе;
Доказује се: Попуњена изјава о располагању потребним кадровским капацитетом,
потписана и оверена од стране одговорног Понуђача која садржи потписан и оверен списак
извршилаца (име и презиме) на пословима обављања пољочуварске службе, а за руководиоца
уговор о раду или решење о распоређивању на место руководиоца, којим доказује да је обављао
послове на организацији и вођењу пољочуварске службе у временском периоду од најмање 1
године.
Одложени доказ за одабраног Понуђача: потписан и оверен списак 30 извршилаца
предвиђених за реализацију предметне јавне набавке (име и презиме), предходно одобрен од
стране наручиоца, са доказом о пребивалишту у насељу у ком ће бити ангажовани, фотокопије
радних
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