Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном
друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера
заштите од пожара и за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавање система техничке
заштите “.
1) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве
дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним
финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.
1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су
достављени подаци мора да буде већи од 360.000.000,00 динара;
(2) да понуђач, у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
(3) да понуђач, за период у последњих пет година ( 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године) има
оцењен бонитет скорингом минимум ББ- ББ, ББ+ или бољи
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре,
који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне
три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016,
2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке
за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последње три
године који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење
понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последње три
године који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење
понуда, није био неликвидан.
Скоринг понуђача издат од стране Агенције за Привредне Регистре (АПР)
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по
систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је
територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 (три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
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