1.2.б. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - понуђач мора да запошљава на
неодређено време најмање 8 особа, које ће обављати послове који су предмет јавне набавке и то
пре објаве позива за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. В-24/14, набавка услуга
прања, сушења, пеглања и транспорта веша.
Доказ: Писмена изјава понуђача, дата под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу да располаже довољним кадрвоским капацитетом за извршење предметне јавне
набавке (Образац бр. 5) са приложеним фотокопијама образаца М-3а, М или других одговарајућих
образаца из којих се види да су сви запослени наведени у Изјави пријављени на пензијско –
инвалидско осигурање, као и фотокопијама радних књижица за запослене наведене у Изјави.
1.2.в. Понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да:
- Располаже са најмање два транспортна возила, намењена транспорту веша,
- Располаже простором намењеним за делатност прања, сушења и пеглања веша, који има
посебан улаз за прљав веш, посебан излаз за чист веш, посебан магацински простор за
одлагање чистог веша, посебан магацински простор за одлагање прљавог веша и да има
организован технички процес рада који не дозвољава укрштање и контакт чуистог и
прљавог веша;
- Располаже се машинама за прање веша, укупног капацитета најмање 280 кг у турнусу (1.45
часова);
- Располаже се машинама за сушење веша, укупног капацитета најмање 200 кг на час;
- Располаже са најмање два ваљка за пеглање веша;
- Има важећи стандард ISO 9001 за услуге прања веша;
Доказ: Писмена изјава понуђача, дата под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу да располаже довољним техничким капацитетом за извршење предметне јавне
набавке (Образац бр. 6) са приложеним фотокопијама:
 Очитане саобраћајне дозволе и важеће полисе редовног осигурања за возила наведена у
изјави. Уколико понуђач није власник возила наведених у изјави, поред фотокопије
очитане саобраћајне и важеће полисе редовног осигурања за та возила, потребно је
доставити и фотокопију правног основа по коме понуђач користи иста (уговор о закупу,
уговор о лизингу и сл.);
 Плана простора у коме се врши услуга прања, сушења и пеглања веша;
 Вжећег сертификата ISO 9001 за услуге прања веша.
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. Такође, подизвођач мора испунити додатне услове у погледу простора
намењеног за делатност прања, сушења и пеглања веша и важећег сертификата ISO 9001 за
услуге прања веша, уколико ће бити ангажован за извршавање дела услуга прања, сушења,
пеглања и транспорт веша.

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.
Такође, сваки учесник у заједничкој понуди мора испунити додатне услове у погледу
простора намењеног за делатност прања, сушења и пеглања веша и важећег сертификата
ISO 9001 за услуге прања веша, уколико ће бити ангажован на
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није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не може
бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији)
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац бр. 3.). Изјава мора да буде потписана
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Правно лице: Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу или Потврду о
регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину од Агенције за
привредне регистре 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.
2) Писмена изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу да располаже довољним кадрвоским капацитетом за извршење предметне
јавне набавке (да пре објаве позива за подношење понуда у поступку јавне набавке бр.
В-24/14, набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша, запошљава на
неодређено време најмање 8 особа, које ће обављати послове који су предмет јавне набавке
(Образац бр. 5) са приложеним фотокопијама образаца М-3а, М или других одговарајућих
образаца из којих се види да су сви запослени наведени у Изјави пријављени на пензијско –
инвалидско осигурање, као и фотокопијама радних књижица за запослене наведене у
Изјави.
3) Писмена изјава понуђача, дата под пуном материјалном, моралном и кривичном
одговорношћу да располаже довољним техничким капацитетом за извршење предметне
јавне набавке (Образац бр. 6) са приложеним фотокопијама:
 АОчитане саобраћајне дозволе и важеће полисе редовног осигурања за возила
 наведена у изјави. Уколико понуђач није власник возила наведених у изјави, поред
фотокопије очитане саобраћајне и важеће полисе редовног осигурања за та возила,
потребно је доставити и фотокопију правног основа по коме понуђач користи иста
(уговор о закупу, уговор о лизингу и сл.);
 Плана простора у коме се врши услуга прања, сушења и пеглања веша;
 Вжећег сертификата ISO 9001 за услуге прања веша.
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Образац бр. 5
Као одговоро лице код понуђача ___________________________________________
____________________________________________________________________________ у складу
са одредбама из чл. 75. stav 2., 76. i 77. Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник Републике
Србије br.124/12 ) а у циљу испуњавања законских услова за учествовање у поступку јавне
набавке за набавку набавку услуга прања, сушења, пеглања и транспорт веша, за потребе
Универзитетске дечје клинике београд, као наручиоца, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном моралном, материјалнм и кривичном, одговорношћу изјављујем да понуђач
_______________________________________________________________________________:
- располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне набавке тј. да
запошљава на неодређено време најмање 8 особа, које ће обављати послове који су
предмет јавне набавке и то пре објаве позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке бр. В-24/14, набавка услуга прања, сушења, пеглања и транспорта веша.
Списак особља, које ће обављати послове који су предмет јавне набавке:
r.b.

Име и презиме

Стручна спрема

Датум заснивања радног
односа код понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Напомена: У прилогу је потребно доставити фотокопије образаца М-3а, М или других
одговарајућих образаца из којих се види да су сви запослени наведени у Изјави пријављени на
пензијско – инвалидско осигурање, као и фотокопије радних књижица за запослене наведене у
Изјави.
ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
МП
(потпис одговорног лица понуђача)
34а

