
 Понуђач као доказ пословног капацитета доставља доказ о три извршена  
уговора на услугама које су предмет јавне набавке за период 2013-2016 године, односно да је у 
2013., 2014., 2015., и текућој 2016. години  закључио  укупно три уговора за вршење послова 
који су предмет јавне набавке. 

 
 Доказ: Попуњена образац 9а – Партија 1, 9б –Партија 2 и 9в – Партија 3 - Референтна листа 

(списак 3 уговора, финансијски највеће вредности за извршене предметне услуге у предходне три 
године) и Стручне референце које прате тај списак (фотокопију уговора и потврде - образци 10а, 10б 
и 10в, Наручиоца за сваки наведени уговор - посебан образац и потврду управљача пута који је 
предмет пројекта да су издали сагласност на пројекат или копију те сагласности). Понуђач који 
подноси као доказ уговор који не гласи на понуђача дужан је да достави и доказ о правном 
следбенику субјекта наведеном у уговору и  Референцној листи.    

 
Минимална вредност уговорених предметних послова мора бити већа од 500.000,00 динара 

без ПДВ-а, по сваком уговору посебно. 
За Партију 1 и 2 ће се признавати само уговори у којима су урађени Главни пројекти за 

постављање саобраћајне сигналиозације у зони школе, док ће се за Партију 3 признавати само 
уговори у којима су урађени Главни пројекти за постављање светлосне саобраћајне 
сигнализације (семофора) на државном путу. 

 
 Потврде референтних наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити издате и на 

њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи и образац из 
конкурсне документације. 
 

Услови из члана 80 Закона о јавним набавкама које мора испунити сваки од Подизвођача 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора испуњавати законом 

прописане обавезне услове само за тачке од 1-3 из чл.75. став 1. ЗЈН као и све остале услове тражене 
конкурсном документацијом а које се односе на подизвођаче. 

Понуђач је дужан да достави изјаву понуђача (Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњавању 
обавезних услова из чл.75. и 76. ЗЈН) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом. 

 
Услови из члана 81 Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки од понуђача из 

групе понуђача 
Уколико се подноси заједничка понуда сваки понуђач из групе понуђача мора испунити 

прописане обавезне услове из члана 75. став 1. ЗЈН тачке од 1-3 Закона а додатне услове испуњавају 
заједно. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем ,понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача ,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова .  

Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи од 5 дана, не досатви на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 
Понуђач није дужан да достави на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа . Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
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