-

датум издавања потврде, и
назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге
сврхе не може користити.

3. Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке, што подразумева:
*да располаже доставним возилом за превоз добара која су предмет јавне
Набавке
Докази:
- копију/е важећих саобраћајних дозвола, односно ако саобраћајне дозволе нису издате на
име понуђача као власника возила, поред копије важећих саобраћајних дозвола 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 су возила узета 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),
- одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и
датум истека важења регистрације,

4.Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације понуде
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. Понуђач
није у обавези да достави узорке са логом наручиоца.
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
спецификацијом 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 понуђачу након завршетка поступка по
предметној јавној набавци након правоснажности Одлуке о додели уговора, односно понуђачу коме
буде додељен уговор по испоруци предметних добара.

5.Да уз понуду достави Извештај о испитивању акредитоване лабораторије
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