Доказ:
 Потписан Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац 7).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
става 2. Закона (Образац 7), мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од
понуђача из групе понуђача.
НАПОМЕНА:
Сагласно члану 78. Закона понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом
подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1), 2) и
4) Закона о јавним набавкама.
Сагласно члану 79. Закона, понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа (податке о регистрацији понуђача – извод из Агенције
за привредне регистре и податке о регистрацији менице – листинг са сајта Народне банке
Србије).
ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.
Услов – потребно је да је понуђач акредитован за обављање научно - истраживачке
делатности из области техничко - технолошких наука.
Доказ:
 акт о акредитацији за обављање научно - истраживачке делатности из области техничко технолошких наука који издаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задате
додатне услове из члана 76. Закона. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да
сам испуни задате додатне услове из члана 76. Закона.
Пословни капацитет:
Услов – потребно је да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке, односно да је у периоду од последњих 5 (пет) година
пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, извршио
најмање
5
(пет)
услуга
из
области
безбедности
друмског
саобраћаја
(студија/истраживање/анализа) од којих најмање 1 (једна) услуга мора да садржи Стратегију
безбедности саобраћаја за градско подручје са предлогом мера за унапређење стања
безбедности саобраћаја.
Доказ:
 Попуњен и достављен Списак извршених услуга (Образац 8) за најмање 5 (пет) услуга из
области безбедности друмског саобраћаја (студија/истраживање/анализа) од којих најмање
1 (једна) услуга мора садржати Стратегију безбедности саобраћаја за градско подручје са
предлогом мера за унапређење стања безбедности саобраћаја у периоду од последњих 5
(пет) година пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки;
 Потврде о извршеним услугама (Образац 9) које се копирају у потребном броју примерка и
достављају уз списак извршених услуга понуђача (за сваки уговор наведен у списку
извршених услуга). Потврде Наручиоца морају бити попуњене, имати датум издавања и
потписане од стране одговорног лица Наручиоца.
Уколико је услуге, које се наводе у Потврди (Образац 9), понуђач обавио као члан групе у
заједничкој понуди, потребно је да достави копију споразума о заједничком наступу или неки
други доказ из којег се види да је понуђач као члан групе обавио део услуге који се односи на
област безбедности друмског саобраћаја или на израду Стратегије безбедности саобраћаја за
градско подручје са предлогом мера за унапређење стања безбедности саобраћаја.
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати
услов о пословном капацитету.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном
капацитету.

