Доказ:
Уколико је понуђач правно лице или предузетник који води пословне књиге по
систему двојног књиговодства доставња Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре ( Образац БОН – ЈН), за претходне три обрачунске године, (
2012,2013. и 2014. годину-уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2014.
годину , дужан је да достави Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину).
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за три обрачунске године ( 2012 ,2013. и 2014.годину-уколико понуђач није
у могућности да достави БОН ЈН за 2014. годину , дужан је да достави Биланс
стања и биланс успеха за 2014. годину).
- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном
финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе
понуђача испуњавају заједно;
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене
доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.
Уколико претходно наведени документи не садрже податке о томе да понуђач није
био у блокади за последњих дванаест месеци који претходе месецу у коме је
објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих
дванаест месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која
ће обухватити захтевани период;
Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни
на интернет страници Агенције и Народне банке Србије.
6) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, што подразумева
- да располаже са најмање 1 возилом за превоз добара која су предмет јавне
набавке, носивости минимум 1 тона
Доказ: копије важећих саобраћајних дозвола, а уколико понуђач није власник
возила доставити и доказ о правном основу коришћења возила, одштампане слике
регистрационих налепница
Докази:
- копије важећих саобраћајних дозвола ,а уколико понуђач није власник возила
доставити и доказ о правном основу коришћења возила, одштампане слике
регистрационих налепница.
7) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом
Да понуђач има минимум 5 радно ангажованих лица, у моменту подношења
понуде, од чега минимум 1 возача, минимум 1 кв радник занимања механичар
грејне и расхладне технике, минимум 1 кв радник занимања електротехничар ,
минимум 2 кв/вкв радника и
-да има сопствену сервисну службу са минимум 1 запосленим или на други начин радно
ангажованим лицем, са минимум средњом стручном спремом, који је овлашћен од стране
произвођача добара која су предмет понуде или
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним
набавкама. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, додатне услове испуњавају
заједно.
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у
неовереним копијама, а Наручилац може , пре доношења одлуке о додели уговора,
захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да у року од пет дана, достави на увид оригинал или оверену
копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање
испуњености услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој
понуђач има седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе) односно
амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу на српски језик,
овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели
уговора, односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену
документује на прописани начин.
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на
српски језик. Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда
ће бити одбијена.
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2.

3.

Магацинска плато inox колица.
Израђена од нерђајућег челика
АISI304. Носиви оквир од цеви
40x20x1.2мм је у потпуности
заварен.Носиви оквир спојена
заваривањем. Колица су
опремљена са 4 обртна точка
промера ø100 мм, од којих 2 имају
кочнице. Отпорна облога точкова
не оставља трагове на поду. Јака,
ергономски обликована ручка је
уствари продужени део носивог
оквира. Носивост 200 кг. Терет
треба бити равномерно распоређен.
Дим100x60x87цм

ком.

1

Санитарни умиваоник за прање
руку, у inoxu квалитета АISI304; са
погоном на колено; у комплету са
славином; са додацима за монтажу
на зид; са маском у inoxu АISI304
до пода; Дим.50x40x22цм

ком.

1

kом.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

4.

Дозатор за течни сапун у inoxu
АISI304; капацитета 1-1,3лит;

5.

Дозатор за дезинфекционо средство
од АBS пластике, капацитета 0,81,2 лит

6.

7.
8.

Носач папирних убруса, у inoxu
АISI304; са 400-600 самосложивих
убруса

Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 12лит., са педалом за
подизање поклопца дим.Ø30x40 цм

Магацинска сталажа; метално-
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21.

Расхладни орман; са пуним
вратима; израђен у inoxu АISI 304;
темп.режим од -18°C до -22°C,
капацитета 650лит, 3 решетк.
полице GN2/1 и 6 носача;расхладна
јединица у горњем делу,
електронска контрола темп.,
дигитални термостат;аутоматско
испаравање кондензоване воде;
дебљина изолације мин.60мм;
бравица са кључем, промена стране
отварања врата, дно са заобљеним
угловима; гума на вратима која се
скида без алата подешавајуће,
ногице од inoxa; расхладни гас
Р404а, инсталисана снага маx
0,8кW ; 230V/1N/50Hz; Дим.маx.
80x85x210цм
ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.
ком.

1
1

ПРИЈЕМ И ПРАЊЕ ТЕРМОСА

22.

23.
24.

25.
26.

Санитарни умиваоник за прање
руку, у inoxu квалитета АISI
304; са погоном на колено; у
комплету са славином; са
додацима за монтажу на зид; са
маском у inoxu АISI304 до пода;
Дим.50x40x22цм
Дозатор за течни сапун у inoxu
АISI304; капацитета 1-1,3 лит;
Дозатор за дезинфекционо
средство од АBS пластике,
капацитета 0,8-1,2 лит
Носач папирних убруса, у inoxu
АISI304; са 400-600
самосложивих убруса
Канта за отпатке са точковима,
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ударце и омогућује потпуни
надзор над радом уређаја за
време љуштења поврћа. Окретна
плоча за љуштење која се скида
је покривена врло отпорним
стакластим материјалом који
гарантује отпорност и дуг радни
век. Комора за љуштење се лако
чисти тако да се ручица споји на
довод воде и учврсти на
прозирни поклопац. Систем за
распршивање се аутоматски
укључује пуштањем воде.
Сигурност корисника гарантује
више сигурносних уређаја:
магнетни прекидач зауставља
уређај уколико се поклопац или
отвор за пражњење отворе за
време рада, врата са системом
сталног притиска за сигурно и
олакшано пражњење.
Водонепропусна управљачка
плоча са командама осетљивим
на додир садржи типку за
ресетовање и временску
склопку. Цео уређај је на
постољу од нерђајућег челика,
са посудом за скупљање
ољуштених кора
дим.мин.44х29х30цм.
Инсталисана снага
0,75кW;400V/3N /50-60 Hz.
Дим.40-50x45-77x100-125цм
50.

Расхладни орман; са пуним
вратима; израђен у inoxu АISI
304; темп.режим од 0°C до
+10°C,статичко хлађење,

ком.
1

ком.

2
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65.

66.

67.

Стерилизатор ножева; зидни;
Кућиште од нерђајућег челика;
капацитет мин.10 ножева; UV
стерилизатор са транспарентним
вратима и сигурносним
микропрекидачем; држач
ножева од нерђајућег челика са
заштитном мрежом; тајмер 60
сец са сигналном
лампицом;кабал
са утикачем;прикључна снага
мин.0.36kW, прикључни напон:
230V 1N АC; дим.4151x160x610мм
КУХИЊА
Санитарни умиваоник за прање
руку, у inoxu квалитета АISI304;
са погоном на колено; у
комплету са славином; са
додацима за монтажу на зид; са
маском у inoxu АISI304 до пода;
Дим.50x40x22цм
Дозатор за течни сапун у inoxu
АISI304; капацитета 1-1,3 лит;

ком.

1

ком.

1

ком.

1

68.

Дозатор за дезинфекционо
средство од АBC пластике,
капацитета 0,8-1,2 лит

ком.

1

69.

Носач папирних убруса, у inoxu
АISI304; са 400-600
самосложивих убруса

ком.

1

ком.

1

70.

Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
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91.

92.

93.

Конзолни оцеђивач; Израде у
inoxu АISI304;Са базеном
дубине 30мм и одводом на
средини базена; дебљине inoxa
базена и горње плоче 1 мм;
Преко базена перфорирани лим
дебљине 0.8мм лако уклонив за
чишћење у комплету са
припадајућим носачима;
Дим.110x30x4цм

Сталажа за кухињско посуђе;
Израде у inoxa АISI304; Носећа
конструкција inox кутијасти
профили 40x20x1.2мм; Са пет
решеткастих полица дебљине
30мм, дебљине inoxа 0.8мм; са
ојачањима; у комплету са
штелујућим ПВЦ ножицама;
Ножице на задњој страни
увучене 5цм Дим.95x55x185цм
Радни сто; Израде у inoxu
АISI304; Носећа контрукција
кутијасти inox профили

ком.

1

ком.

1

ком.

1
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