
1.2.a. Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. 
• Доказ: Правно лице: Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 

202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. 
Годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) из кога се види позитиван 
финасијски резултат за 2013. годину и  
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест 
месеци, рачунајући од објаве позива за подношење понуда; 
Предузетник: Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. 

• Доказ: Потврде референтних купаца (Образац 8.) да је понуђач у претходне три 
обрачунске године (2011., 2012. и 2013) извршио испоруку добара, која су предмет 
набавке у предметној партији за апарат који се даје Наручииоцу на коришћење током 
реализације уговора, у минимум три здравствене установе у укупној вредности од 
5.000.000 динара без ПДВ-а. Напомена: овај услов се односи само на Партију 1. 
 

1.2.б. Понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом - понуђач мора 
да има минимум једно лице запослено на пословима који су у непосредној вези са 
предметом јавне набавке, које ће бити одговорно за извршење уговора и мора да располаже 
минимум једним транспортним (доставним) возилом за превоз добра која су предмет јавне 
набавке. 
 
Доказ: Писмена изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу да располаже неопходним кадрвоским и техничким капацитетом за извршење 
предметне јавне набавке и да примењује смернице Добре праксе у дистрибуцији лекова и 
медицинских средстава (Образац бр.6.) 
 
1.2.в. Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар који води Агенција за 
лекове и медицинска средства Србије, односно морају да поседују дозволу за стављање у 
промет понуђених медицинских средстава. 
 
Доказ: Понуђач је у обавези да уз понуду достави важеће Решења Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије у форми фотокопије за понуђена добра, о упису истих у 
Регистар медицинских средстава. 
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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