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- копију важећег сертификата SRPS ISO 9001:2015 - Системи 

менаџмента квалитетом, који гласи на име понуђача; 

- копију важећег сертификата SRPS ISO 14001:2015 - системи 

управљања заштитом животне средине, који гласи на име понуђача или 

произвођача понуђених добара; 

- копију безбедоносног листа за позиције под редним бројевима: 9, 14, 

15, 18 и 19 из Спецификације добара - I Средстава за хигијену; 

- копију атеста о здравственој испрвности производа у складу са 

Законом о здравственој исправности предмета опште употребе, не старијег 

од годину дана за производе: 

1. из Спецификације добара - I Средстава за хигијену за позиције под 

редним бројевима 1, 2, 3, 4, 6, 16, 18 и 19; 

2. из Спецификације добара -  II Опрема за хигијену за позиције под 

редним бројевима 1, 2, 4, 10, 24, 25, 26 и 27; 

 

8. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - технички капацитет: да за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање једно 

доставно возило.  

 

9. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за 

извршење предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о 

раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, најмање 

2 (два) радника оспособљена за реализацију предметне јавне набавке.  

  

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног 

друштва учествује у доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити 

запослен у привредном друштву.  

 

I Испуњеност услова из чл. 26. Закона, обавезних услова из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1),  2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона, као и додатних услова из чл. 

76. ст. 2. Закона (у погледу финансијског, пословног у делу I, техничког и 

кадровског капацитета), за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем: 

а) Изјаве понуђача – попуњене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, или 

Изјаве понуђача и подизвођача - попуњене  и потписане (од стране 

овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача), уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем потписану, или 

Изјаве групе понуђача – попуњене и потписане (од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду 

подноси група понуђача. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде 

попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 


