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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
ЗЈН и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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 давањамита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) ЗЈН);
4) 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. ЗЈН и то:
1) за Пословни капацитет – понуђач мора бити овлашћен за продају понуђених
лиценци на територији Републике Србије.
2) за Кадровски капацитет:
а) најмање 3 инжењера са важећим VCAP сертификатом за дизајн дата центра
издатим од стране произвођача VМware (VMware Certified Advanced
Professional Data Center Design), од којих најмање један располаже VCIX6-DCV
(VMware Certified Implementation Expert 6 – Data Center Virtualization) звањем.
б) најмање 1 инжињер са важећим CompTIA CASP сертификатом (CompTIA
CASP Certificate)

1) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) ЗЈН,
а додатне услове не мора доказивати.
2) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у смислу члана
75. ЗЈН, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Доказ:
a. Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног Привредног суда;
b. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра;
c. Физичка лица: нема доказа, јер се иста не региструју
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН - Доказ:
a. Правна лица :
i. Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног (и Вишег суда
уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене
евиденције за кривична дела у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
ii. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
iii. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
b. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - Доказ:
a. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе као и
b. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода. (понуђач је дужан да достави
уверење не само од локалне самоуправе где има седиште, већ од свих
локалних самоуправа где има имовину и где плаћа локалне јавне даџбине)
Оба доказа достављају сва лица: правна лица, предузетници и физичка лица.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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Понуђач може да достави потврду надлежног органа да се налази у поступку
приватизације (важи само за предузеће која према Закону о приватизацији имају право
отписа дуга према надлежном пореском органу)
2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у смислу
члана 76. ЗЈН, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. за Пословни капацитет - Понуђач мора доставити потврду (МАF) издату од
стране локалне канцеларије или произвођача понуђених лиценци, којом се
потврђује да је понуђач овлашћен за продају понуђених лиценци на територији
Републике Србије.
2. за Кадровски капацитет - да располаже са минимум 3 инжењера са важећим
VCAP сертификатом и минимум 1 инжењером са важећим CompTIA CASP
сертификатом (CompTIA CASP Certificate) , мора доставити:
а. изјаву на меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица
понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседује
тражени кадровски капацитет. Уз поменуту изјаву потребно је доставити
сертификате (у форми фотокопије, на српском или на енглеском језику) издате
од стране произвођача Vмware, линк на коме се може проверити VCIX6-DCV
звање.
b. Доказ о радном ангажовању код понуђача у форми М обрасца, уговора о раду,
другог уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду или другог
документа на основу које се може утврдити да су сервисери радно ангажовани
код понуђача.

Сва наведена документа могу бити приложени у виду фотокопије, с тим да наручилац има
право накнадно да тражи оригинал на увид.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) и 4) ЗЈН, а додатне услове
не мора испуњавати.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
(Регистар понуђача) не морају да доставе доказе из члана 75. ст. 1. тач. 1) 2) и 4) ЗЈН.
ЈП „Србијагас“ Нови Сад

Измена конкурсна документација ЈН бр. Д-132/2020-СН

страна 4 oд 5

Регистрација понуђача се може проверити
http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/

на

интернет

страници

АПР-а

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа
те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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