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овлашћеног судског тумача; 

       б) Потврда/ изјава произвођача опреме издета од локалне канцеларије произвођача опреме    

и решења којим се потврђује да је овлашћен за продају оригиналног потрошног материјала 

на територији РС која мора да гласина Наручиоца и предметну јавну набавку. 

       Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од   

       овлашћеног судског тумача; 

в) Потврда /ауторизација произвођача фотокопир папира, на потврди је потребно назначити 

да је понуђач овлашћен за продају понуђених добара, вредност техничких карактеристика 

понуђеног фотокопир папира А3 и А4. Потврда мора бити потписана од стране овлашћеног 

лиц произвођача фотокопир папира која мора да гласина Наручиоца и предметну јавну 

набавку.    

Уколико је потврда на страном језику, потребно је доставити и превод на српском језику 

оверен од стране овлашћеног судског тумача; 

г) Попуњен образац потврде Образац 1а. Потврда мора бити потписана од стране 

Купца/Наручиоца; 

д) Попуњен образац потврде Образац  1б. Потврда мора бити потписана од стране   

Купца/Наручиоца;  

ђ) Попуњен образац потврде Образац  1ц. Потврда мора бити потписана од стране   

Купца/Наручиоца;  

е) Потврда/изјава софтвера издата о локалне канцеларије произвођача  софтвера- Lexmark-a, 

за територију РС којом се потврђује да је Понуђач овлашћен за одржавање наведеног 

софтвера. Потврда/изјава мора да гласи на Наручиоца и предметну јавну  набавку 

 

3) Технички капацитет: 

а) Фотокопија Извод из АПР-а из ког се несумњиво може утврдити да понуђач има    

   регистровани овлашћени сервисни центар на територији града Београда; 

б) Фотокопија сертификата важећег стандарда  SRPS ISO 9001:2015 , 

  -Фотокопија сертификата важећег стандарда ISO/IEC 20000-1:2011 и 

  - Фотокопија сертификата важећег стандарда SRPS ISO/IEC27001:2014 

Сви сертификати морају бити издати од стране акредитоване институције са одговарајућим   

обимом; 

в) Важеће решење Министарства за заштиту животне средине о издавању интегралне 

дозволе заскупљање и транспорт неопасног отпада на територији РС. Односно другог 

надлежно државног органа који је на основу Закона о управљању отпадом надлежан за 

издавање дозвола; 

г) Очитана саобраћајна дозвола регистрованих возила, а за возила која се користе по основу    

 уговора о пословно-техничкој сарадњи, лизинг и сл. ( са правним или техничким лицем)   

 доставити и фотокопију уговора о пословно –техничкој сарадњи, уговара о лизингу и сл; 

 - Попуњен , потписан и оверен од стране понуђача Образац 2. 

д) Доказ: доставити изјаву на меморандуму понуђача, дату под пуном моралном, 

материјалном    и кривичном одговорношћу  са описом алата и система; 

 

 


