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Понуђач је дужан да, поред достављања наведених образаца и доказа којима доказује да испуњава обавезне услове из 
члана 75.  Закона о јавним набавкама,  докаже да испуњава и одређене додатне услове тражене овом конкурсном 
документацијом, а у складу са чланом 76. Закона, и то: 
 1.1.  да располаже неопходним финансијским капацитетом – Образац 13  
 1.2.  да располаже неопходним пословним капацитетом – Образац 14 
 1.3.  да располаже довољним кадровским капацитетом – Образац 15 
 1.4.  да располаже довољним техничким капацитетом – Образац 16 
 1.5.  да достави изјаву којом поврђује да је  приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде; 
1.6. понуђач је дужан да достави образац структуре цене  са предмером и предрачуном радова - свака страна 
обрасца мора бити парафирана, све ставке попуњене, док последња страна читко потписана и оверена печатом понуђача; 
1.7.  да достави тражена средства финансијског обезбеђења; 
1.8 обавезан услов за прихватљивост понуде јесте обилазак од стране понуђача објекта на коме ће се изводити 
радови (ОШ "Стари град",  Херцег Стјепана број 7,  у Београду)  односно непосредно  сагледавање на лицу места стања 
објекта у циљу реалне и свеобухватне процене радова које је потребно извести. Објекат се може разгледати сваког 
радног дана до истека рока за подношење понуда од 12.00 до 13.00 часова. Понуђач је дужан да, пре разгледања објекта, 
овлашћеном лицу школе преда одговарајуће пуномоћје потписано од стране одговорног лица понуђача, које ће му, после 
обиласка објекта, издати потврду о обиласку објекта, оверену и заведену у деловоднику школе. Понуђач је дужан да ову 
потврду достави са понудом. 
1.9. да располаже сертификатом система менаџмента квалитетом за делокруг грађевинарства који издаје  
овлашћено сертификовано тело и то: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007.  
1.10. да понуђач поседује лиценцу бр.1090А2 за извођење радова на објектима у заштићеном подручију у складу са 
актом о заштити културних добара. 
У случају подношења заједничке понуде захтевани сертификат може да достави било који члан групе; 
Уколико понуђач не поступи у складу са овим захтевом наручиоца, понуда ће се одбити као неприхватљива.  

       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 (2012.2013. и 2014. годину) у збирном износу за тај период од најмање 3.000.000,00 динара, 
да није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда и да није пословао са губитком у 
претходне три обрачунске године (2012. 2013. и 2014. години) што доказује: 

- Достављањем  попуњеног Обрасца 13 - Изјава о неопходном финансијском капацитету.  
- Достављањем копије биланса стања и биланса успеха или Извештаја о бонитету за јавне набавке 

који издаје Агенција за привредне регистре РС за претходне три обрачунске године (2012. 2013. и 2014.),  
- Доказ да понуђач није био у блокади последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда  

уколико ти подаци нису садржани у Извештају о бонитету, понуђач доказује достављањем потврде  о 
ликвидности коју издаје Народна банке Србије.   

- Изузетно – Привредни субјекат, који у складу са Законом о ревизији и рачуноводству, води пословне књиге по 
систему простог књиговодства доставља: 

- Биланс успеха,  порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 
самосталне делатности, издат од стране надлежог пореског органа на чијој територији је регистровано 
обављање делатности за претходне три године.  (2012.  2013.  и 2014..   годину)  и  податаке о блокади за 
последњих 6 месеци - достављањем потврде  о ликвидности коју издаје Народна банке Србије.   

- Привредни субјект који није у обавези да утврђује финасијски резултат пословања (паушално 
опорезовани понуђач) доставља потврду пословне банке о оствареном промету и податке о блокади за 
последњих 6 месеци, достављањем потврде  о ликвидности коју издаје Народна банке Србије. 

- понуђач мора, ради јасне процене нивоа ризика (историјат плаћања, обим и стабилност пословања, 
показатељ ликвидности, показатељ структуре средстава и извора средстава, показатељ успешности) 
да достави извештај о скорингу привредних друштава који издаје Агенција за привредне регистре, 
којим се доказује да има scoring оцену најмање "ВВ", "ВВ+" или "АА"; 
 

ОВЕ ДОКАЗЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВЉА УКОЛИКО СУ ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАДЛЕЖНИХ 
ОРГАНА АЛИ ЈЕ ДУЖАН ДА  ДОСТАВИ ИЗЈАВУ У КОЈОЈ ЋЕ НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СЕ ТИ 
ДОКАЗИ НАЛАЗЕ.  
 
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. Уз образац 13 достављају се и  захтевани докази.  
** *Услов у погледу неопходног финансијског капацитета сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  
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