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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Немањина 6 
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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр. 1 за јавну набавку мале вредности храна и пиће за 
пословни објекат Немањина 6, набавка бр. 139/18 
 

Питање 1:  

 
 Везано за јавну набавку мале вредности број 139/18 требају нам следећа појашњења: 
 

- Да ли је као доказ о испуњењу додатних услова довољна Изјава или треба 
достављати и Уговоре о испоруци добара (пословни капацитет), Уговоре о радном 
ангажовању радника (кадровски капацитет) и фотокопије саобраћајних дозвола 
(технички капацитет)? 

 
- Ако треба достављати уговоре о испоруци предметних добара, да ли можемо 

доставити уговоре закључене у 2017.г. или раније? Да ли можемо доставити уговоре 
закључене у 2018.г. чија реализације је још увек у току? 

 

Одговор 1: 

 

У конкурсној документацији у Додатним условима стоји: 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 

то: 

Р. бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Пословни капацитет -  
 
да је понуђач у 2018. години до 
дана објављивања позива за 
подношење понуда испоручио  
добра примерена предмету јавне 
набавке, у вредности од 
3.000.000,00 динара за Партију 1,  
и 1.000.000,00 динара без ПДВ-а за 
Партију 2 

- ИЗЈАВА (Образац 5), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН и чл. 76 ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом. 

- фотокопије обострано потписаних 
Уговора или фотокопије фактура 
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2. 

Кадровски капацитет - 
 
 
да Понуђач располаже неопходним 
кадровским капацитетом, понуђач 
мора имати најмање пет радно 
ангажованих  лица. 

- ИЗЈАВА (Образац 5), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН и чл. 76 ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 
- фотокопије важећих Уговора о 
радном ангажовању за пет радно 
ангажованих лица 

3. 

Технички капацитет - 
 
да понуђач поседује најмање три 

доставна возила носивости до 1,5t. 

- ИЗЈАВА (Образац 5), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН и чл. 76 ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 
- фотокопије саобраћајних дозвола 

Понуде понуђача који не испуњавају наведене услове или не садрже захтевана 

документа биће оцењене као неприхватљиве 

    
 

Комисија за јавну набавку 
 


