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3.  да располаже довољним кадровским капацитетом – Образац 15
 4.  да располаже довољним техничким капацитетом – Образац 16
 5. да достави – образац структуре цене  са спецификацијом добара који мора бити парафиран,
све  рубрике попуњене, читко потписан и оверен печатом понуђача.
 6.  да достави средство финансијског обезбеђења, детаљно наведено  на страни 17. конкурсне

документације.
7.  да достави модел уговора: свака страна модела уговора мора бити парафирана, све ставке у

моделу уговора попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена
печатом понуђача

 8. Карактеристике опреме - Спецификација
Понуђач је обавезан да достави спецификацију произвођача опреме преведену на српски језик
којом доказује да понуђена роба у потпуности одговара захтевима Наручиоца.
1. Ауторизација произвођача
Понуђач је у обавези да са понудом достави ауторизацију произвођача (MAF),  или
представништва произвођача за територију Републике Србије, да је понуђач овлашћени
продавац добара која су предмет набавке на територији Републике Србије. Ауторизација
мора да гласи на име понуђача и да садржи назив наручиоца и број јавне набавке на коју
се односи.  Уколико  понуђач  не  поступи  у  складу  са  овим  захтевом  наручиоца,
понуда  ће  се  одбити као неприхватљивa..

1.1. располагање неопходним финасијским капацитетом
Понуђач је дужан да испуни услов у погледу неопходног финансијског капацитета који се односи на
укупно остварен приход у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. годину), у збирном
износу за тај период од најмање 10.000.000,00 динара, што доказује:

- Достављањем  попуњеног Обрасца 13  - Изјава о неопходном финансијском
капацитету.

Образац 13 (попуњен, потписан и оверен образац) - Изјаву о неопходном финасијском
капацитету доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.

** група понуђача -  У случају подношења заједничке понуде,  попуњен образац 13  потписују и
оверавају печатом сви чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду.

** *Услов у погледу неопходног финансијског капацитета сви чланови групе понуђача испуњавају
заједно.

***подизвођач/и - У случају да понуђач наступа са подизвођачем и подизвођач мора испунити
наведени услов у погледу неопходног финансијског капацитета, док образац 13  за њега попуњава,
потписује и оверава понуђач који га ангажује.

1.2. Располагање неопходним пословним капацитетом
У погледу неопходног пословног капацитета  услов је да је понуђач у последње 3 (три) године (2015. 2016. и 2017.
години), испоручио информатичку опрему у вредности од минимум 10.000.000,00 динара без пдв-а, у збиру за тај
период, што доказује:

- достављањем  попуњеног Обрасца 14 - Референц листа понуђача
- потврде наручиоца да је испоручена информатичка опрема са навођењем броја и

датума уговора или фактуре.
*  У Обрасцу 14-  Референц листи понуђача,  потребно је навести број и датум закључења уговора и евентуалних
пратећих анекса, предмет и вредност  уговора).
**Референц листу, образац 14 (попуњен, потписан и оверен образац) са набројаним доказима, доставља сваки
понуђач, без обзира на начин на који наступа.
***група понуђача - У случају подношења заједничке понуде, попуњен образац 14- потписују и оверавају печатом
сви чланови групе понуђача који подносе заједничку понуду. Уз образац 14  достављају се и  захтевани докази.
Услов у погледу неопходног пословног капацитета сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.
****Подизвођач/и - У случају да понуђач наступа са подизвођачем и подизвођач мора испунити наведени услов у
погледу неопходног пословног капацитета,  док образац 14-за њега попуњава,  потписује и оверава понуђач који га
ангажује. Уз образац 14 достављају се и  захтевани докази.Образац фотокопирати у зависности од броја ангажованих
подизвођача.
*****Понуђач је дужан поређати образац и доказе  у складу са наведеним редоследом.
*******У случају веће референц листе- већег броја података образац копирати.


