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Укупна вредност референтне листе (тј. вредност испоручених добара без ПДВ-а која
су предмет ове јавне набавке) у периоду од претходне три календарске године мора да 
буде већа од двоструке вредности понуде без ПДВ-а за партију за коју понуђач 
подноси понуду.
Као доказе, уз референтну листу, понуђач прилаже:
- Потврде својих купаца (референтних наручилаца), које садрже податке о купцу 
(референтном наручиоцу), врсти и укупној вредности испоручених добара без ПДВ-а, 
бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих су добра испоручена.
Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и 
њен је саставни део (образац ОП 1), осим уколико купац (референтни наручилац) 
потврде ове врсте издаје искључиво на свом обрасцу (при том садржина тог обрасца 
мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити 
оригинал, тј. може бити копија, примерак достављен факсом или електронски
(изабрани понуђач ће бити у обавези да по позиву наручиоца достави оригиналне 
примерке).
Међу достављеним референцама и референтним потврдама, морају бити 
заступљене све врсте добара које су предмет јавне набавке, у оквиру сваке 
партије за коју понуђач конкурише (од р.бр. 1.1. – 1.3. из Обрасца понуде за 
Партију 1., р.бр. 2.1.- 2.3. за Партију 2., р.бр. 3.1. - 3.3. за Партију 3. и р.бр. 4.1. за 
Партију 4.).
Под ''врстом добара'' се подразумева да понуђач може као референцу навести да 
је продао нпр. штампаче, радне станице, итд., без навођења о којим 
произвођачима и моделима штампача, радних станица, итд., је реч (тј. могу се 
користити генерички називи за врсту добара, без конкретнијих одредница).
За сваку партију за коју понуђач подноси понуду, доставити посебну референтну 
листу (фотокопирати Образац 9 у потребном броју примерака), а број партије 
уписати на предвиђеном месту, у врху обрасца.
Понуђач може доставити један Образац ОП 1 за више добара која су предмет јавне 
набаке у оквиру одређене партије, тј. на истом Обрасцу ОП 1, и у истом реду (на истој 
позицији) Обрасца 9 – Референтна листа, може бити наведено више добара која су 
предмет ове јавне набавке у оквиру одређене партије, под условом да су испоручивана 
истом референтном наручиоцу (купцу). 
Уколико понуду подноси група понуђача, референтне листе са потврдама се сабирају 
приликом оцењивања испуњености услова.
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора 
испуњавати овај услов

19) попуњен, потписан и печатом оверен Образац 10 – кадровски капацитет, тј.
списак и квалификациона структура запослених (на неодређено или одређено 
време), који су квалификовани и који могу бити непосредно ангажовани на извршењу 
уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке.
Уколико конкурише за Партију 1., Наручилац захтева да понуђач има минимум 10
запослених или ангажованих радника по другом основу, а од тога минимум 5 
инжењера, од чега најмање 2 инжењера треба да су сертификована за инсталацију 
опреме и софтвера који су предмет набавке у оквиру Партије 1., тј. морају имати 
сертификате (који су важећи у моменту јавног отварања понуда): IBM Certified DB2 
Administrator и IBM Certified Deployment Professional – Tivoli Storage Manager, или 
еквивалентне сертификате за опрему која се нуди.
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Уколико конкурише за Партију 2., Партију 3. и / или Партију 4., Наручилац 
захтева да понуђач има минимум 10 запослених или ангажованих радника по 
другом основу.

Уз наведени списак радника, као доказе треба доставити:
- фотокопије обрасца М-А, М-3А или неког другог релевантног обрасца за сваког 
запосленог радника наведеног у списку из кога се види да је радник пријављен на 
обавезно осигурање;
-  фотокопије уговора о раду, уговора о делу или сл. за сваког радника наведеног у 
списку из кога се види да је радник запослен код понуђача, тј. да су ангажовани од 
стране понуђача;
- за Партију 1., фотокопије захтеваних сертификата, за сертификоване инжењере
(сертификати могу бити на страном језику (енглеском), у ком случају понуђач није 
обавезан да доставља судски оверен превод)
Сва лица наведена у Обрасцу 10 морају задовољавати и услов да су ступила у радни 
однос или да су ангажована од стране понуђача пре објављивања јавног позива за 
ову јавну набавку у ''Службеном гласнику РС''. 
Уколико понуду подноси група понуђача, кадровски капацитети се сабирају приликом 
оцењивања испуњености услова.
Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач самостално мора 
испуњавати овај услов

20) попуњен, потписан и печатом оверен Образац 11 – технички капацитет
(спецификација пословног простора, основних средстава и средстава за рад, који су 
релевантни и који могу бити коришћени за извршење уговорних обавеза насталих по 
основу ове јавне набавке). Наручилац захтева да понуђач минимално располаже (као 
власник, закупац или корисник) са:
- најмање 100m2 пословног простора (без обзира за које партије подноси
понуду)
- најмање 500m2 магацинског простора (уколико конкурише за Партију 3.),
односно најмање 100m2 магацинског простора (уколико конкурише за Партију 1., 
Партију 2. и/или Партију 4.)
- најмање 3 теретна возила (уколико конкурише за Партију 3.), односно
најмање 1 теретно возило (уколико конкурише за Партију 1., Партију 2. и/или 
Партију 4.)
Као доказ за пословни и магацински простор понуђач доставља фотокопију 
купопродајног уговора, власничког листа, извода из катастра, уговора о закупу, 
пословно-техничкој сарадњи или неког другог релевантног документа из кога се може 
утврдити да понуђач располаже одређеним пословним простором. Документ који се 
прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда
Као доказ за возила понуђач доставља фотокопије саобраћајних дозвола (или потврде 
о регистрацији возила) и фотокопију уговора о лизингу (уколико је возило купљено на 
лизинг), уговора о закупу, пословно – техничкој сарадњи или слично. 
Понуђач може, као доказ за располагање одређеном имовином, доставити и 
фотокопију пописне листе од 31.12.2012. године, картицу основних средстава, набавну 
фактуру или слично.
Документ који се прилаже као доказ мора бити важећи у моменту јавног отварања 
понуда


