V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст.
2. Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће, дефинисане чл. 76. Закона и то:
1) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке и то:
- да је у претходних годину дана до дана објављивања позива за подношење понуда (до 12.
фебруара 2015. године) реализаовао услуге штампања репрезентативних публикација и
каталога у збирној вредности од 1.000.000 динара;
2) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке и то:
- да има графичку офсетну машину;
- да има машину за дигиталну штампу, црно – белу и у колору;
- да има биндер за машинско лепљење књига.
3) Да понуђач располеже довољним кадровским капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке и то:
- да има најмање десет радно ангажованих лица (уговор о раду на неодређено или одређено
време, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и сл.) од којих
најмање три графичке струке.
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.
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално или са
подизвођачима.
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.
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује:
1) Испуњеност условa из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу V-5.3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
2) Испуњеност условa из члана 75. став 2. Закона достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат
је у поглављу V-5.3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. Закона, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
Изјавe о испуњености услова морају да буду потписане од стране овлашћених лица понуђача и
оверене печатом. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V-5.3), потписану од стране овлашћеног
лица подизвођача и оверену печатом.
2. Испуњеност додатних услове за учешће у поступку предметне јавне набавке из
члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке и то:
- да је у претходних годину дана до дана објављивања позива за подношење понуда (до 12.
фебруара 2015. године) реализаовао услуге штампања репрезентативних публикација и каталога
у збирној вредности од 1.000.000 динара;
Доказ:
Образац потврде - референца понуђача попуњена, потписана и оверена од стране наручиоца
(Образац XI конкурсне документације).
2) Услов да располаже довољним техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке и то:
- да има графичку офсетну машину,
- да има машину за дигиталну штампу, црно – белу и у колору и
- да има биндер за машинско лепљење књига;
Докази:
Пописне листе захтеваних основних средстава (у којој се мора прецизно означити опрема захтевана овом
конкурсном документацијом) на дан 31.12.2014. године, а за опрему набављену у 2015. години фактура или
уговора о закупу или лизингу тражене опреме (у коjима се мора прецизно означити опрема захтевана у овој
конкурсној документацији). Докази се достављају у виду неоверене фотокопије.
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