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Јавно комунално предузеће
''Паркинг сервис Сомбор''
уговорних обавеза (односно од дана испоруке предметних добара), а која се
доставља одмах по закључењу Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана, од
дана закључења Уговора.
- за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека гарантног рока, коју доставља на дан испоруке добара. У противном
Наручилац има право да одбије пријем испоручених добара, чиме ће се сматрати
да Испоручилац није у потпуности испунио своју уговорну обавезу, у ком случају
је дужан да Наручиоцу у потпуности накнади стварну штету.
Наручилац има право да активира наведена средства финансијског обезбеђења:
за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, у случају
да изабрани понуђач у потпуности или делимично не извршава своје уговорне
обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у
случају раскида уговора.
технички капацитет:
да понуђач поседује ИСО 9001 – систем менаџмента квалитетом,
да понуђач поседује ИСО 20000-1 – информационе технологије –
менаџмент услугама и
да понуђач поседује ИСО 27001 – систем менаџмента безбедности
информација.
пословни капацитет - да понуђач поседује следеће сертификате:
Certified information systems securty proffesional – за партију 1 и 2,
Security essentials certification - за партију 1 и 2,
Micorsoft certified solution expert server infrastructure – за партију 1
Micorsoft certified solution expert data platform – за партију 1.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и услов из члана 75.
став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

IVб Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова
Испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76. овог ЗЈН понуђач или подносилац пријаве доказује
достављањем следећих доказа:
Обавезни услови:
1. извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Регистра
надлежног Привредног суда
доказ: копија, без обзира датума издавања
Ј.К.П. „ПАРКИНГ СЕРВИС СОМБОР“
Трг Цара Лазара бр. 1, 25000 Сомбор
Teл: (025) 423-000; Фах: (025) 437-300; e-маил: parkingsombor@gmail.com
www.parkingsombor.co.rs

