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страна 14 А од 38 страна
Попуњене ОБРАСЦЕ 2, 9, 10,11,12, оверавају печатом и потписују сви чланови групе понуђача.
Доказе под редним бројевима од 8 до 15 укључујући и број 15 доставља сваки члан групе понуђача.
Докази наведени од тачке 8 до 18 укључујући и тачку 18 могу се доставити и у форми неоверене

копије, с тим што ће сваки члан из групе бити дужан да на писмени позив  и у року од три дана од дана пријема
позива, достави оригинал или оверену копију доказа, ако понуда групе понуђача буде оцењена као најповољнија.
Уколико се не поступи на прописани начин наручилац ће понуду групе понуђача одбити као неприхватљиву.
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН У  РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА НЕ МОРА ДА ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ
КОЈИМА ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  тачка 1-4. ЗАКОНА, ВЕЋ САМО
ИЗЈАВУ У КОЈОЈ ЋЕ НАВЕСТИ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ.

Понуђач је дужан да поред достављања наведених образаца и доказа, којима доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75.  Закона о јавним набавкама,  испуни и одређене допунске услове у складу са чланом 76.  Закона и достави
обрасце и доказе, и то :
1.1. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и довољним кадровским -  ОБРАЗАЦ
13
1.2. да располаже довољним техничким капацитетом – ОБРАЗАЦ 14
1.3. да достави образац структуре цене чији је саставни део Спецификација услуга- чија свака страна
мора бити парафирана, све ставке попуњене, док последња страна  читко потписана и оверена печатом понуђача.
У случају подношења заједничке понуде – свака страна  мора бити парафирана од стране сваког члана групе
понуђача, све ставке попуњене,док последњу страну  читко потписију и оверавају печатом  сви чланови групе
понуђача.
 1.4.   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. У случају подношења
заједничке понуде –  свака страна модела уговора мора бити парафирана од стране сваког члана групе понуђача,  све
ставке у моделу уговора попуњене,  док последњу страну модела уговора читко потписију и оверавају печатом  сви
чланови групе понуђача.
Уколико понуђач не поступи у складу са овим захтевом наручиоца, понуда ће се одбити као неприхватљива.

1.1. располагање неопходним финансијским капацитетом
Понуђач је дужан да испуни услов у погледу неопходног финансијског капацитета који се односи на укупно остварен
приход у претходне три обрачунске године (2014. 2015. и 2016. годину) у збирном износу за тај период од најмање
5.000.000,00 динара, да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда и да
није пословао са губитком у претходнре 3  обрачунске године (2014.2015.  и 2016.  годину),  што доказује ИЗЈАВОМ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБРАЗАЦ 13.

1.2. Располагање неопходним пословним капацитетом
У погледу неопходног пословног капацитета  услов је да је понуђач у претходних пет година (2012.2013. 2014. 2015.и
2016.  години), рачунајући и период до дана подношења понуде, обављао услуге превоза лица у збирном износу за тај
период од најмање 5.000.000,00 динара, што доказује  достављањем  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - ОБРАЗАЦ
13

1.3. Располагање довољним кадровским капацитетом
У погледу довољног кадровског капацитета услов је да понуђач има минимум 4 возача Д категорије са
најмање петогодишњим искуством у управљању аутобусом, радно ангажована на било који
законит начин.
Испуњеност наведеног услова понуђач доказује  достављањем ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - ОБРАЗАЦ 13.
Наручилац ће у току важења уговора о пружању предметне услуге проверавати испуњеност овог услова.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев достави сву потребну документацију с тим у вези.
Неиспуњавање овог услова представља разлог за једнострани раскид уговора од стране наручиоца и
активирање менице за добро извршење посла коју ће изабрани понуђач бити дужан да достави наручиоцу у
тренутку закључивања уговора.

1.4. Располагање довољним техничким капацитетом
У погледу довољног техничког  капацитета услов је да понуђач:
поседује у власништву или по основу закупа или лизинга –  најмање четири  аутобуса који морају бити
регистровани за седење, са најмање онолико седишта колико се превози деце на одређеној линији. Број
аутобуса није ограничен.  Понуђач може за одређену линију да ангажује и више од једног аутобуса,  али у
обрасцу структуре цене може понудити цену само за један радни дан по линији без обзира на број
ангажованих аутобуса. . Сви аутобуси морају бити нископодни и морају да имају рампе за инвалиде.


