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 шест месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих шест 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 до 1 тоне
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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Пањ за месо; Израде у inox АISI304;
Носећа контрукција кутијасти inox
профили 40/40/1.2мм; Горња плоча
полиуретанска - котерм (сипас) плоча
дебљине 100мм; На отвореном
постољу; У комплету са штелујућим
ПВЦ ножицама Дим.60x60x85цм
Радни сто са фијоком; Израде у inoxu
АISI304; Носећа контрукција кутијасти
inox профили 40/40/1.2мм увучени у
односу на горњу плочу за 15мм; пуна
горња плоча дебљине 40мм преко
ојачане сирове иверице; дебљина inoxa
плоче 0.8мм; Са фијоком испод горње
плоче, у доњем делу отворен без доње
полице и предњег укрућења ради
смештаја канте; леђна страна подигнута
50мм; У комплету са штелујућим ПВЦ
ножицама; Ножице на задњој страни
увучене 5цм; Дим.80x60x85цм
Канта за отпатке са точковима,
конструкције у inoxu АISI 304,
запремине 50лит., без педале за
подизање поклопца дим.Ø39x60.5 цм
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ком.

1

ком.

1

ком.

1

Електрична машина за млевење меса;
са левком од нерђајућег челика;
потпуно демонтажна јединица од
нерђајућег челика; капацитета 150160кг/h; улазни отвор за месо
мин.Ø52мм;комплет са ситом од
нерђајућег челика пречника рупица
Ø6мм, са самооштрећим ножем од
нерђајућег челика и резрвним ножем;
снага од 0.75до 1кW; 230V/1N/50Hz
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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.95x55x85цм
Радни сто; Израде у inoxu
АISI304; Носећа контрукција
кутијасти inox профили
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Гардеробни ормарић-дводелни;
Декапирани челични лим 0.7мм
Č0147, пластифициран; две
кабине-свака подељена по
вертикали за радно и чисто
одело; свака кабина са
гардеробном шипком;свака
кабина са две полице; 2 врата са
бравицом на закључавање;
отвори за вентилацију у горњој
зони врата; са косим кровом по
HACCP-у;
дим.60x50x180цм+ножице
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Гардеробни ормарић-дводелни;
Декапирани челични лим 0.7мм Č0147,
пластифициран; две кабине-свака
подељена по вертикали за радно и
чисто одело; свака кабина са
гардеробном шипком;свака кабина са
две полице; 2 врата са бравицом на
закључавање; отвори за вентилацију у
горњој зони врата; са косим кровом по
HACCP-у; дим.60x50x180цм+ножице
ком.
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110.

Гардеробни ормарић-дводелни;
Декапирани челични лим 0.7мм Č0147,
пластифициран; две кабине-свака
подељена по вертикали за радно и
чисто одело; свака кабина са
гардеробном шипком;свака кабина са
две полице; 2 врата са бравицом на
закључавање; отвори за вентилацију у
горњој зони врата; са косим кровом по
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