4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН
а) Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке (члан 75. ЗЈН) које понуђач мора да испуни
су:

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
оргаанизоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита , кривично дело преваре;

да му није изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;

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;

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
а) Доказивање испуњености обавезних услова
Достављањем изјаве на приложеним обрасцима (чл. 77 став 4 ЗЈН).
Уколико је понуђач уписан у јавни регистар понуђача код организације надлежне за регистрацију
привредних субјеката у смислу члана 78 Закона, није дужан да доставља доказе о испуњености
услова из члана 75 став 1 тачке од 1 до 4 Закона о јавним набавкама, с тим што ће у обрасцу понуде
навести ту чињеницу.
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На основу члана 77 став 4 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), у
поступку јавне набавке мале вредности број 2/2013- набавка добара – набавка ПОЛОВНОГ АУТОПОДИЗАЧА КОМУНАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5 И 7м3, према техничкој спецификацији –
возило за одношење смећа , шифра:34144510 као понуђач дајем,
ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.2/2013
(члан 75 ЗЈН)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу одговорношћу изјављујем, да као понуђач
испуњавамо обавезне услове за учешће у поступку предметне ЈН предвиђене чл.75 ст.1 тачке 1 до 4
Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:
-да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар;
-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;
-да му није изречена мера забране обављање делатности, која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
-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;

У _______________, ___________ 2013. године
ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив понуђача)
_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
МП.
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На основу члана 77 став 4 а у вези члана 81 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"
бр. 124/2012), у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2013- набавка добара – набавка
ПОЛОВНОГ АУТО-ПОДИЗАЧА КОМУНАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5 И 7м3 према
техничкој спецификацији , возило за одношење смећа шифра: 34144510, као понуђач из групе
понуђача (заједничка понуда) дајем
ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.2/2013
(члан 75 и 81 ЗЈН)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као понуђач у заједничкој понуди (из групе
понуђача) ИЗЈАВЉУЈЕМО да испуњавамо обавезне услове учешћа у поступку предметне ЈН
предвиђене чл.77 ст.1 тачке 1 до 4 ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012).

ПОНУЂАЧ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(из групе понуђача)
_____________________________
(назив и седиште понуђача)
_____________________________
(име и презиме овлашћеног лица)

МП.

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
Овај образац попуњава и доставља понуђач из групе понуђача.
Образац се може копирати у потребном броју примерака
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На основу члана 77 став 4 а у вези члана 80 став 5 Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" бр. 124/2012), у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2013- набавка добара
набавка ПОЛОВНОГ АУТО-ПОДИЗАЧА КОМУНАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5 И 7м3,
према техничкој спецификацији за возило за одношење смећа шифра: 34144510 као понуђач који
је поднео понуду са подизвођачима дајем,
ИЗЈАВУ
О испуњености обавезних услова у поступку ЈН бр.2/2013
(члан 75 и 80 ЗЈН)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као понуђачи са подизвођачима, изјављујемо
да доле наведени подизвођачи испуњавају обавезне услове за учешће у поступку предметне ЈН
предвиђене чл.75 ст.1 тачке 1 до 4 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012)и то:

1._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
2._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
3._______________________________________________________________
(назив и седиште подизвођача)
У _______________, ___________ 2013. године
ПОДИЗВОЂАЧИ
1. _________________________________
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
2.______________________
М.П.
(назив подизвођача)
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
3.______________________
(назив понуђача)
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив и седиште понуђача)
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:Овај образац попуњава и доставља понуђач са подизвођачима.
Овај образац се може умножити у потребном броју примерака.
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