(Образац 10a)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
У складу са чланом 77. ЗЈН и додатним условом за располагање кадровским
капацитетом у поступку давања Понуде за јавну набавку број 404-108/2015-II - Услугa
обављања послова Обезбеђења и заштите- према Oдлуци о заштити пољопривредног
земљишта,усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији
Града Сомбора, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач/овлашћени понуђач _______________________________________________________
из______________________________________________________________________________
да располажем са минимално 30 извршилаца са радним искуством на пословима
пољочуварске службе (доказује се уговором о раду) од којих један има искуства на
руководећем положају у трајању од најмање 1 године на пословима пољочуварске службе,
који је обавезан да:
- подноси документацију о причињеној штети, а на основу записника пољочувара
- да распоређује пољочуваре у складу са потребама и плановима заједничких акција на
територији града Сомбора
- у договору са Наручиоцем планира заједничке контролне акције и врши и друге
послове неопходне за функционисање пољочуварске службе,
за које достављам тражене доказе и изјављујем под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да се обавезујем да ћу на захтев Наручиоца уколико будем одабрани Понуђач
доставити Наручиоцу поред радника који ће вршити послове руководиоца и списак 34 лица
са пребивалиштем у насељу у ком ће бити ангажован, а пре потписивања уговора, који ће
бити ангажовани за предметну јавну набавку, а који нису осуђивани, против којих се не води
кривични поступак, који су психо - физички способни за обављање предметних послова. Уз
списак ћу доставити и фотокопије М-образаца као доказ да су пријављени на обавезно
социјално осигурање и уговоре о раду за сваког запосленог.
Ангажованих 34 (тридесетчетири) извршиоца - пољочувара ће бити из насељених
места, која припадају катастарским општинама на којима се налазе непокретности за које ће
се обављати услуга обезбеђења и заштите. Извршиоци испуњавају услов да су са сталним
пребивалиштем на територији месне заједнице на чијем подручју ће обављати предметне
послове. Број извршиоца по катастарским општинама је одређен уз сагласност Наручиоца
(Табела 1 из конкурсне документације).
Датум: ____________________
Понуђач/Носилац посла
____________________________
(Печат и потпис овлашћеног лица)
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује и оверава
овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве потписује и
оверава овлашћено лице понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве
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