
Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације 

Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 

 

5)  Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималацправа интелектуалне својине. 

Доказ: 

 Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у оквиру Конкурсне 

документације -Образац 5. 

 

       Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75 став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН, 

достави изјаву (Образац бр. 8) којом под пуном  материјалом и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава горе 

наведене услове. или да достави Извод из регистра понуђача којим потврђује испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 

4. ЗЈН 

У том случају наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова  
 

Додатни услови из члана 76.Закона о јавним набавкама 
 

1.Да Понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, односно да понуђач пре 

објављивања позива за подношење понуда има најмање 3 радника радно ангажованих код Понуђача.  

Докази: 

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

делу). 

 

2. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, односно да је остварио укупан приход 

у збирном износу са Предшколским установама у 2013., 2014. и 2015. години и то од најмање: 

- минимум 8.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом-уколико се подноси понуда за обе партије  или 

-минимум 5.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само за  партију 1 или 

-минимум 3.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси понуда само за партију 2.    

Доказ:  

а. Уколико је понуђач правно лице, доставља Извештај о бонитету Агенције за   привредне регистре (Образац БОН –
ЈН), за три обрачунске године, (2013, 2014. и 2015. годину). 

б. Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног 

књиговодства, доставља: 

- биланс успеха за три  године (2013, 2014. и 2015. годину) или  

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске године (2013, 

2014. и 2015.годину). 

 

3. Да понуђач има одговарајући технички капацитет, и то: 

- да располаже са најмање једним (1) транспортним возилом за пружање услуга која су предмет набавке за коју се понуда 

подноси  

- Докази: 

- фотокопије важеће саобраћајне дозволе са читачем за свако возило наведено у обрасцу и одштампану слику 

регистрационе налепнице из које се види регистарски број возила и датум истека важења регистрације, с тим да уколико 

понуђач није у саобраћајној дозволи наведен као власник возила, поред важећих саобраћајних дозвола доставити и правни 

основ коришћења истог (фотокопију уговора о купопродаји, уговора о закупу или уговора о лизингу и др.) 

 

4. Да понуђач има одговарајући пословни капацитет, и то:  

-  да поседује документоване референце (копије уговора) да је у последњој години, која претходи објављивању позива за 

подношење понуда, извршио услуге, које су предмет ове јавне набавке, поправки и одржавања термичких уређаја, перуће 

опреме и расхладних уређаја, а за које понуђач доставља понуду са најмање три предшколске установе истог типа.      

Докази: 

- копије уговора са одговарајућим предшколским установама. 
 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о испуњености ових услова, на 

начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 
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На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

  Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа ,,11. април“ – Нови Београд, ул. Народних    

  хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: јавна набавка мале вредности- добра – Набавка  

  резервних делова са уградњом и одржавање опреме, обликована у две партије; ред.бр.Д-16-12   НЕ  

  ОТВАРАТИ” (са назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда). Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до  20.06.2016. године до 10.00 часова. Отварање је  

истог дана у 11,00 часова 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац 

ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која  није примљена у року одређеном за подношење 

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 Извод из регистра понуђача за 

испуњеност услова из чл. 75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН или Изјава испуњеност услова из чл. 75. став 

1. тач. 1. до 4. ЗЈН –образац 8. 

 (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 

3. Образац 2а – Спецификација понуде са обрасцом  структуре цене за партију 1 

4. Образац 2б – Спецификација понуде са обрасцом  структуре цене за партију 2  

5. Модел уговора за Партију 1 

6. Модел уговора за Партију 2 

7. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,  

                       (Достављање овог обрасца није обавезно) 

8.  Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди, 

9.  Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона, 

10.  Образац 6 – Овлашћење за попуну менице – менично писмо 

11. Образац 7-Изјава понуђача о средству финансијског  обезбеђења – сопствене бланко менице; 
12.  Образац 8–Изјава  о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН  

13. Образац 9–Изјава  о испуњености обавезних услова из члана 75 ЗЈН за подизвршиоца 
14. Сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, потписану и оверену печатом, , праћену 

копијом депо картона и захтев 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 дужим 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 

15. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде, 

16. Докази предвиђени у делу конкурсне документације Додатни услови предвиђени чл. 76 ЗЈН под 
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