понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и
описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“или копију решења о упису у
Регистар понуђача или Извод из регистра понуђача АПР-а или Изјава –Образац
(Уколико понуђач наступа са подизвршиоцем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно
је доставити потребне доказе за подизвршиоце, односно чланове групе понуђача, у свему у складу са
упутством датим у Условима за учешће)
2. Образац 1– Образац понуде за партију 1
3. Образац 1А- Образац понуде за партију 2
4. Модел уговора за партију 1,
5. Модел уговора за партију 2,
6. Образац 2 – Спецификација понуде са обрасцом структуре цене за партију 1,
7. Образац 2А – Спецификација понуде са обрасцом структуре цене за партију 2,
8. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
9. Образац 4 - Образац Изјаве о независној понуди,
10. Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,
11. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, са клаузулом
„без протеста“, праћену копијом депо картона и доказом о регистрацији менице у регистру
Народне банке Србије, и Овлашћењем за попуну менице – меничним писмом,
насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“– Нови Београд, попуњеним у износу од
5% од укупне вредности понуде, без обрачунатог ПДВ-а,са роком важности минимум 30 дана
од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде,
12. Образац 6 – Овлашћење за попуну менице-менично писмо
13. Образац 7 -Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења за добро извршење
посла,
14. Обаразац 8 - Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року,
15. Образац 9–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН
16. Образац 10–Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвршиоца
17. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,
Партије:
Јавна набавка је обликована по партијама.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
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