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 1-3 које се доказује на горе наведен начин.
Услов из члана 75. став 1. тачка 4. 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:
ЗА ПАРТИЈУ 1 – услуге физичког обезбеђења у објектима Градске управе града Сомбора:
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 SRPS ISO 9001:2001, SRPS ISO 9001:2008
или одговарајуће стандарде.
Понуђач је дужан да у току трајања Уговора продужава важност сертификата уколико он истекне.
Доказ: важећи сертификат о квалитету ISO стандарда 9001 који се односи на испуњавање
система менаџмента квалитета услуга физичког обезбеђења.
2. Обавезује се понуђач да уколико буде одабран за извршиоца, да пре потписивања уговора достави
доказе о поседовању односно располагању са најмање 12 комада средстава везе који су умрежени
(мобилни и/или фиксни телефони и/или ручне радио станице) и пословним простором, односно
оперативно - диспечерским центром у Сомбору, који функционише непрекидно (00-24), за потребе
извршења послова предметне јавне набавке код Наручиоца.
Доказ: У фази понуде попуњена Изјава о техничком капацитету из конкурсне документације.
Одложени доказ за изабраног понуђача: Плаћени последњи рачуни или одговарајући други
докази (нпр. уговори...) о поседовању односно располагању траженог техничког капацитета (12 комада
средстава везе и пословни простор, односно оперативно - диспечерски центар)
3. Понуђач мора располагати довољним кадровским капацитетом, најмање петнаест упослених
радника који имају завршену обуку из области заштите од пожара, сходно члану 55. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09);
Доказ: Попуњена изјава о располагању потребним кадровским капацитетом, потписана и
оверена од стране одговорног Понуђача. Потписан и оверен списак радника којим располаже
Понуђач, фотокопије радних књижица и М обрасце (односно уговоре о ангажовању) за сваког од 15
радника.
Одложени доказ за одабраног Понуђача: М обрасци или фотокопије радних књижица или
фотокопије уговора за сваког запосленог или по другом основу радно ангажованог лица из којег се
види да су та лица запослена или радно ангажована сходно одредбама Закона о раду (“Сл.гласник
8а/78

