
Докази: 

- копије важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није 

издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће саобраћајне 

дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о 

купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу 

возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је 

доставити и сагласност власника за давање возила на располагање трећем лицу 

(нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је 

корисник лизинга)),и 

- одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број 

возила и датум истека важења регистрације, 
 

3) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, од најмање пет радника  (продајни радници, носачи, возачи и сл.), радно 

ангажованих код Понуђача.  

Докази: 

- Фотокопије основа радног ангажовања (уговор о раду или уговор о привеменим и 

повременим пословима или уговор о делу),  

 

4)      Да достави декларацију  или  атест о исправности и безбедности предметних добара 

уколико се издаје за дати производ            

              Доказ: 

             -Декларација  о исправности и безбедности производа са видно назначеним датумом 

производње и роком употребе од најмање годину дана важности од дана испоруке 

предметних добара и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему 
или атест о исправности и безбедности уколико се издаје за одређени производ. 

 

5) Да уз понуду достави узорке за артикле из техничке спецификације понуде.  

   Узорке треба доставити за артикле под редним бројевима:  

За партију 1: 

1,2,5,6,7,8,23,31,32,34,35,36,37,40,43,44,46,52,57,62,66. 

За партију 2: 

1,9,18,24,29,32,34,37. 

Сваки узорак мора бити обележен редним бројем под којим је наведен у техничкој          

спецификацији понуде, упакован у затворену и запечаћену кутију. Понуђач је дужан    да на омоту 

кутије стави заводни печат са бројем и датумом понуде, назначи назив,адресу, број телефона и 

контакт особу, назив и бр.ЈН за коју се узорци достављају и  редне бројеве артикала који се налазе 

у кутији. 

        Докази: 

       Уз узорке се доставља отпремница у два примерка,од којих ће један примерак  бити потписан 

од стране наручиоца и враћен понуђачу, и користиће касније за преузимање достављених 

узорака. 

Уколико понуђач не поступи по наведеном упутству за достављање узорака за све артикле из 

спецификације понуде, или у случају да не достави тражени узорак у складу са траженом 

спецификацојим понуда ће бити неприхватљива. 

Напомена : Приликом отварања понуда утврђиваће се само испуњеност услова који се 

односе на достављање узорака у складу са упутством за достављање узорака за све артикле 

из спецификације понуде, али се том приликом неће оцењивати валидност достављених 

узорака,  

Узорци достављени уз понуду понуђача ће бити враћени понућачу након завршетка поступка 

по предметној јавној набавци и након правоснажности Одлуке о додели уговора. 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да 

достави доказе о испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном 
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Средства финансијског обезбеђења 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да 

доставе оригинал сопствену бланко меницу,  са клаузулом „без протеста“, са копијом 

депо картона, оверен у банци , а овера не сме да буде старија од 8 дана пре дана отварања 

понуда  и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом, насловљеним на Предшколску 

установу ,,11. апрл“- Нови Београд, у износу од 2% од укупне вредности свих партија за 

које се подноси понуда без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од 

дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде. 

Напомена: Уколико подноси понуду за обе партије, понуђач може доставити две менице, 

(за сваку партију посебно), или једну меницу за обе партије. 

Уколико понуђач доставља једну меницу, менично овлашћење треба да буде попуњено у 

износу од 2% од збирне вредности понуда за обе партије, без обрачунатог ПДВ-а. 

 

Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и 

– Продавац/ци, биће у обавези да достави/е, посебно за сваку партију за коју је/су 

изабран/и: 

- у року до 8 дана од дана потписивања уговора - банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора имати 

клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора 

и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне 

обавезе. 

 

Локација за испоруку 

 

Испорука материјала ће се обављати у року максимално до осам дана од дана потписивања 

уговора а на основу отпремнице коју испоставља Продавац којом је потврђена испорука 

добара и Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара.  

Испоручилац је дужан да целокупну количину материјала изврши одједном у року 

максимално до осам дана од дана потписивања уговора. 

Изабрани понуђач – Продавац, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши 

испоруку добара која су предмет набавке на локацији: Централни магацин, Нехруова 126. 

Трошкови транспорта и истовара испорученог материјала падају на терет продавца.  

Испорука се реализује радним данима.  

 

Начин и услови плаћања, рок испоруке  и обезбеђивање гаранције квалитета  
 

Наручилац ће извршити плаћање укупне уговорене вредности Продавцу у року до 10 дана 

од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља 

Продавац којом је потрврђена испорука добара и Записника о квалитативном и 

квантитативном пријему добара.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Рок испоруке не може бити дужи од 8 календарских дана од дана закључења уговора. 
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