доспећа 10 (десет) дана дуже од истека важења опције понуде и копију картона
депонованих потписа код банке, код које се води рачун испоручиоца на којој се јасно виде
депоновани потписи и печат фирме понуђача. Копија картона депонованих потписа треба
да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец
дана од дана отварања понуде).
1) Правно лице:
 Неоверена копија Извештаја о бонитету (Образац БОН ЈН) за 2011, 2012 и 2013
обрачунску годину,
 Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест
месеци, рачунајући од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и
 Изјава о испуњености финансијског и пословног капацитета (Образац 3,
Поглавље VIII).
Предузетник пдв обвезник, предузетник који води књиге по систему простог/двојног
књиговодства:
 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског
органа на чијој територији је регистровано обављање делатности за 2011, 2012 и
2013 годину,
 Потврда о оствареном укупном промету на текућем рачуну код пословне банке за
2011, 2012 и 2013. годину и
 Изјава о испуњености финансијског и пословног капацитета (Образац бр. 3,
Поглавље VIII).
Напомена: Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже
податке о блокади за последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да докаже да није
био у блокади у последњих 6 (шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, прилагањем потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за
пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватати захтевани период.
2) попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о испуњености кадровског капацитета
(Образац 4, Поглавље IX). Уз Изјаву је потребно доставити и фотокопије радних књижица
(фотокопије свих попуњених страна) и фотокопије М образаца (Пријава, промена и одјава
на обавезно социјално осигурање) или фотокопије М-А образаца (Потврда о поднетој
пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) за сва (оба) тражена лица.
3) попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о испуњености техничког капацитета
(Образац бр. 5, Поглавље X). Уз Изјаву је потребно доставити и фотокопију саобраћајне
дозволе за транспортно возило (уколико Понуђач подноси понуду за партије 1, 2, 3, 4, 5, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23), а фотокопију саобраћајне дозволе за теретно
возило са термо кингом (уколико Понуђач подноси понуду за партије 6, 7, 8, 9, 10 и 11).
Уколико наведена возила нису у власништву понуђача уз фотокопије саобраћајних дозвола
доставити и фотокопије Уговора о закупу или Уговора о лизингу.
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Образац бр. 5
X

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач

_____________________________________________[навести

назив

понуђача]

у

поступку јавне набавке добара – намирнице за исхрану пацијената Универзитетске дечје клинике,
бр. В-06/2015, испуњава следеће техничке услове дефинисане конкурсном документацијом:
 има минимум 1 (једно) транспортно (доставно) возило погодно за превоз намирница
(уколико подноси понуду за партије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и
23),
 има минимум 1 (једно) транспортно возило са термо кингом (уколико подноси понуду за
партије 6, 7, 8, 9, 10 и 11).

ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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