1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76
ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:
1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);
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 давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1.
тачка 2. Закона);
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3.
Закона);
4. 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 (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом (члан 75. став 1. тачка 5. Закона).
1.2. Додатни услови за учешће у поступку
1. Технички капацитет-да поседују сопствене аутобусе високе туристичке
класе до 5 година старости за партије 1,2,3 и 5 и до 3 године старости за
партију 4 или да има уговоре о закупу или уговоре о пословно-техничкој
сарадњи за аутобусе тражених карактеристика
2. Кадровски капацитет-да агенција има најмање 5 стално запослених лица
као и најмање два стално запослена лиценцирана водича за партије 1,2 и 3
односно ангажована по уговору о повременим и привременим пословима а
најмање 10 стално запослених лица и 2 стално запослена лиценцирана
водича за партије 4 и 5 односно ангажована по уговору о повременим и
привременим пословима .
3. Искуство у организацији ђачких екскурзија-30 реализованих екскурзија
у последње 3 године. За партију 4 најмање 20% реализованих екскурзија у
правцу Праг, Дрезден, Беч а за партију 5 најмање 20% реализованих
екскурзија у Италију, Француску, Шпанију ( Референтна листа)
4. Финансијски капацитет- да понуђач у пословној 2013. години није
исказао губитак у пословању
Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (образац бр. 6 из
конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине
(члан 75. став 2. ЗЈН).
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