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19.

Да понуђач располаже 
довољним кадровским 
капацитетом.
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.
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.

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''

Кадровски капацитет (Образац 10),
са доказима:
- фотокопије обрасца М-А, М-3А или 
неког другог релевантног обрасца за 
сваког радника наведеног у списку из 
кога се види да је радник пријављен на 
пензионо 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)

Уколико понуду 
поднесе група 
понуђача, ови услови се 
могу заједнички 
(збирно) испуњавати,
тј. њихови капацитети 
ће се посматрати 
збирно приликом 
оцењивања 
испуњености услова (у 
ком случају се докази о 
испуњености услова 
морају доставити за све 
чланове групе понуђача 
који услове заједнички 
испуњавају).
Уколико понуду 
поднесе понуђач са 
подизвођачем, понуђач 
мора самостално 
испуњавати овај услов, 
док подизвођачи то 
нису у обавези


