
Исправка тендерске документације у тачки IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА по ЈН бр. 32 - 07/2014 - Одржавање аутомобила Дирекције по партијама. 

 

Исправка документације је за све три партије. 

 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1 Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) и докази испуњености 
услова: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Финансијски капацитет – да је понуђач имао остварен приход за 2013. годину 
у висини од 1.000.000,00 динара; 

2) Пословни капацитет – да је понуђач овлашћени сервисер за сваку партију 
посебно (за аутомобиле марке Мазда, Ауди и Шкода). 

3) Технички капацитет – да понуђач је поседује минимум 1 сервис на територији 
града Београда са два канала за опслуживање или две  дизалице; 

4) Кадровски капацитет – да понуђач има најмање 2 запослена на неодређено 
време од тога минимум 1 аутомеханичара и 1 аутоелектричара. 

 

2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Докази додатних услова по чл.76) Закона: 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

1) Финансијски капацитет – фотокопија Биланса успеха за 2013. годину (АОП 
202); 

2) Пословни капацитет – Доказ да је понуђач овлашћени сервисер – потребно је 
приложити потврду, лиценцу, овлашћење,  уговор и сл. од произвођача 
аутомобила за сваку партију посебно (Мазда, Ауди и Шкода) којим се потврђује 
овлашћење за обављање сервисних услуга и продају оригиналних делова за 
сваки од наведених типова аутомобила за који се подноси понуда  од наведених 
произвођач. 



3) Технички капацитет – Као доказ о поседовању сервиса понуђач доставља: 
власнички лист, уговор о купопродаји, уговор о закупу, уговор о пословно-техничкој 
сарадњи или други одговарајући доказ; извод из пописне листе са стањем на дан 
31.12.2013. године. Потребан технички капацитет понуђач може доказати достављањем 
рачуна, уговора о набавци опреме или другог одговарајућег доказа. 

4) Кадровски капацитет – фотокопије радних књижица запослених и изјаву дату 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач има у радном 
односу запослене који испуњавају захтеве који се односе на кадровски 
капацитет.  

 

 

Комисија за јавну набавку 
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