
ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испуњавати следеће услове :
• Кадровски капацитети – Да има најмање једно запослено лице са лиценцом 370 или 470

• Технички капацитет –

• Камион путарац - 1 ком,
• Камион носивости преко 3.5т - 1ком,
• Камион са краном ... 1 ком,
• Путничко возило за обилазак терена ..... 1ком,
• Мешалица за прављење мање количине бетона ...... 1 ком,
• Машина за разбијање асфалтних и бетонских површина .... 1 ком.

• Да произвођач нуди производе одговарајућег квалитета  у складу са важећим прописима и 
техничком спецификацијом 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач доказује на следећи 
начин:

• Кадровски  капацитет:  Фотокопијом  лиценце  број  370  или 470  која  мора бити  потписана и
оверена оргинал печатом од стране власника исте. Уз наведену личну лиценцу, обавезно се
прилаже: Фотокопија потврде Инжењерске коморе Србије (ИСК), не старија од 12 месеци од
дана објављивања позива,  да  је  члан ИКС-а.  Доказу  о  радном статусу:  фотокопија  радне
књижице и фотокопија образца М-3А (пријава и одјава осигурања) за запосленог.

• Технички капацитет: Фотокопије пописне листе основних средстава на дан 31.12.2018. године
aкo  je  понуђач  власник  основног  средства,  са  видно обележеном –  маркираном основним
средством  или  рачун,  купопродајни  уговор  и  сл.  ако  је  понуђач  постао  власник  основног
срества и опреме после 31.12.2018. године или уговор о закупу, уговор о лизингу ако понуђач
није  власник  основног  средства  и  опреме.  За  опремљеност  транспортним  средствима
(возилима) доставити копију важећих саобраћајних дозвола и полиса осигурања.

• Сертификат  за  одбојну  ограду  ЈДО/2м  на  бетонској  подлози,  издата  од  акредитоване
лабараторије   у  складу са  стандардом СРПС ЕН 1317.  Ограда се  поставља на  бетонској
подлози.

• Да произвођач нуди производе одговарајућег  квалитета у складу са важећим прописима и
техничком спецификацијом за потребе Наручиоца доставити:

Извештај  о испитивању за саобраћајне  знакове издат  од стране акредитоване лабараторије  и
сертификат о константности преформанси за саобраћајне знакове издате од стране акредитоване
лабараторије, у складу са стандардом СРПС ЕН 12899 или еквивалент. Ако понуђач није произвођач
саобраћајних  знакова,  потребно  је  уз  понуду  доставити  и  уговор  о  сарадњи  са  произвођачом
саобраћајних знакова.


