3.1 Резервисана јавна набавка
-Понуђач уз конкурсну документацију доставља од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ПОТВРДУ да се води у
евиденцији овог министарства као предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
4. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
4.1 Техничка спецификација:
Редни
број

1.
2.

Набавка постељног платана

Платно за постељину, памук 100% у белој боји,
170–200gr, ширине 220cm скупљање до 2% при
прању и сушењу на 90°C
Платно за постељину,памук 100%, бојено платно,
170–200gr, ширине 220cm скупљање до 2% при
прању и сушењу на 90°C

Количина

2000 м
1750 м

4.2. Начин спровођења контроле:
Контролу испоручених добара обављају стручне службе наручиоца и специјализоване институције.
4.3. Место, начини рок испоруке:
Место испоруке је објекат Наручиоца у Београду, односно fco магацин Наручиоца. Начин и рок испоруке: сукцесивна испорука, на основу потреба
Наручиоца, најкасније у року до 5 дана по пријему поруџбине у количинама и по динамици назначеној у захтеву Наручиоца.
4.4. Захтеви у погледу квалитета предмета набавке:
Квалитет добара који су предмет јавне набавке мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту
добара.При подношењу понуде обавезно доставити узорак платна ( ширине 220цм од 1 метра ).
Напомена: Заинтересована лица треба да пажљиво прочитају конкурсну документацију и за евентуалне нејасноће затраже
појашњења у складу са ЗЈН.

3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН
2.1.

Обавезни услови

Право на учешће у овом поступку јавне набавке има понуђач који испуњаваобавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чланом 75. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1.,
тачке 1) - 4). и члана 75., став 2. ЗЈН.

1.1.1. Образац спецификације добара ЈН МВ 1.1.10/17 –Набавка постељног платна

Набавка постељног и осталог платана

постељно платно
1. Платно за постељину, памук 100% у
белој боји, 170-200 гр, ширине 220 цм
2. 1
скупљање до 2 % при прању и
сушењу на 90°c
2. Платно за постељину, памук 100%,
бојено платно, 170-200 гр , ширине
3. 2
220 цм, скупљање до 2 % при прању и
сушењу на 90°c

Јединица
мере

Количина

м

2000

м

1750

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ

Укупно
3.1.1.
Место:
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Укупна цена без
ПДВ

Укупна цена са
ПДВ

Прозвођачи
земља
порекла

