1 НОВИ ОБРАЗАЦ бр.1
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМA

Ред
ни
бро
ј

1.

2.

3.

4.

Услов

Докази о испуњености услова

Испуњеност
услова
(обавезно
заокружити
једно од
понуђених
одговора)

Да је регистрован код
надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар;

Решење или Извод о регистрацији
привредног субјекта Агенције за привредне
регистре Републике Србије, односно извод ДАДА
из регистра надлежног Привредног суда

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 и
давања мита, кривично
дело преваре

Извод из казнене евиденције, односно
уверења надлежног суда и надлежне ДА
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко
од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања и давања
мита, кривично дело преваре
Уколико понуђач има више законских
заступника потребно је да наведене доказе
достави за сваког од њих.
(Потврде не могу бити старије од два
месеца на дан отварања понуда)
Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности или потврде Агенције за
привредне регистреда код овог органа није
регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања
делатности
(Потврда мора бити издата након
објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за
подношење понуда)
Уверења:
-Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе
-надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
(Потврде не могу бити старије од два ДА
месеца на дан отварања понуда)

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;

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

5.

Да има важећу дозволу за
обављање делатности која
је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола
предвиђена
посебних
прописом.

Важећа дозвола за обављање делатности
обезбеђења зграде (Извод из АПР-а, где се
види да је Понуђач овлашћен за обављање
наведене делатности)

-да понуђач није био
неликвидан дуже од 30
дана
непрекидно
у
претходних 6 месеци пре
достављања
конкурсне
документације

Извештај о бонитету НБС за претходну
обрачунску годину са подацима да понуђач
није био неликвидан дуже од 30 дана
непрекидно у претходних 6 месеци од
достављања конкурсне документације.

ДА

ДА
6.

7.

8.

9.

10.

Да над њим није покренут Извод Агенције за привредне регистре
поступак стечаја или Републике Србије (не може бити старији од
ликвидације,
односно 8 дана)
претходни
стечајни
поступак
Да располаже неопходним
кадровским капацитетом
да
понуђач
има
запослено најмање пет
запослених
да
понуђач
поседује
сертификат за област:
физичко обезбеђење о
усаглашености
са
стандардом
ISO
9001:2008

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

Образац Фонда ПИО М-3А, М-1К за
запослене раднике
ДА

НЕ

Наведени сертификат за област: физичко
обезбеђење о усаглашености услова са
стандардом ISO 9001:2008

да понуђач поседује Наведени сертификат SRPS A.L2. 002:2008
сертификат SRPS A.L2.
002:2008

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Испуњеност наведених услова ( осим услова под редним бројем 5.), понуђач доказује
писаном изјавом датом под пуном моралном материјалном и кривичном одговорношћу
да испуњава услове из чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама. (Образац бр.5 који је
саставни део конкурсне документације).

