
 

Позив за подношење понуда 

 
 
 

Република Србија 

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” 

Зајам бр.: 8693-YF 

  

Назив уговора: Набавка намештаја за 107 предшколских установа 
Уговор бр.: SER-ECEC-8693YF-NCB-21-62 

 

 

1. Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке за потребе 

финансирања пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање” и намерава 

да искористи део ових средстава за финансирање уговора за набавку намештаја за 107 

предшколских установа. 

 

2.  Централна фидуцијарна јединица Министарства финансија овим позива понуђаче 

који испуњавају услове да поднесу запечаћене понуде за набавку намештаја за 107 

предшколских установа, и то:  

- Отворена покретна комода – 1116 комада 

- Отворена покретна комода за одлагање с кадицама – 1116 комада 

- Сензоперцептивни сто осмосед – 1116 комада 

Квалификациони критеријуми: 

(a) Финансијска способност: Понуђач треба да достави изводе из биланса стања који 

су прошли ревизију или, ако они нису захтевани по закону понуђачеве земље, 

друге финансијске извештаје прихватљиве за Наручиоца, за 2018, 2019. и 2020. 

годину, којима се приказује задовољавајуће финансијско стање Понуђача. У 

случају Групе понуђача, овај услов треба да испуни сваки члан групе понуђача. 

 (б) Специфично искуство:  

Понуђач треба да докаже да је у последње 3 (три) године до истека рока за 

подношење понуда (2019, 2020, 2021) успешно извршио најмање 2 (два) уговора 

и да ни један од тих уговора није имаo вредност мању од 60.000.000 динара без 

ПДВ-а, а да су ти уговори успешно и у потпуности испуњени и да су по природи 

(дрвени намештај / намештај од иверице) слични набавци добара и с њима 

повезаним услугама предвиђених овим уговором. У случају Групе понуђача, овај 

услов може заједнички да испуни група понуђача. 

 (в) Понуђач треба да поседује следеће цертификате: 
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• ISO 14001 – систем управљања заштитом животне средине (EMS) у области 

израде намештаја и дизајна ентеријера;  

• ISO 45001 – систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OH&S) у 

области израде намештаја и дизајна ентеријера;  

• ISO 22301 – системи управљања континуитетом пословања у области израде 

намештаја и дизајна ентеријера; 

• ISO 50001 – системи менаџмента енергијом. 

НАПОМЕНА: Понуђачи треба да доставе у оквиру својих понуда копије важећих 

цертификата. 
 

(г)   Понуђач мора да упосли/ангажује следеће особе:  

 

•  дипломираног инжењера шумарства (обрада дрвета) – услов: најмање 3 особе 

• радници за израду, монтажу и постављање намештаја – 45 особа 

 

Докази: 

- копије уговора о запослењу, уговора о допунском раду или уговора на одређено 

време, уговора на пројекту или уговора о делу, у којима је јасно наведено да је 

Понуђач упослио или ангажовао те особе;  

- документи који потврђују да су те особе регистровани корисници обавезног 

осигурања (инвалидско, пензијско, здравствено осигурање – одговарајући М 

образац за дату врсту запослења). Понуђачи који су пријавили своје раднике 

онлајн треба да поднесу потврду о пријави на осигурање / промени / одјави са 

осигурања, као доказ да је пријава заведена у Јединственој бази Централног 

регистра. 

(д) Понуђач треба да поседује следећу опрему: 

1.   Хоризонтални и вертикални резач 

2.   Кантерица  

3.   Двострана кантерица 

4.  CNC обрадни центар за дрво 

5. Криволинијска кантерица 

Услов – најмање један комад од сваке машине 

Докази: 
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- Фотокопија листе залиха за 2021. годину, у којој Понуђач треба да наведе 

опрему за коју се подносе ти докази. Уколико Понуђач није власник такве 

опреме, дужан је да достави доказе правног основа за коришћење такве опреме 

(уговор о лизингу, најму, издавању или ангажовању). 

ђ) Затворени камион носивости од преко 5 тона – услов: најмање 3 комада 

е) Најмање 3 возила носивости испод 3 тоне – услов: најмање 3 комада 

Докази за критеријуме (ђ) и (е):  

- фотокопија важеће саобраћајне дозволе на име Понуђача. Уколико Понуђач 

није власник возила, поред фотокопије важеће саобраћајне дозволе, неопходно 

је приложити доказе правног основа за коришћење таквог возила (уговор о 

лизингу, најму, издавању или ангажовању), у случају да се возило користи на 

основу уговора о пословној и техничкој сарадњи. 

У тренутку потписивања уговора Понуђач (и сви добављачи које Понуђач укључи у 

понуду) не смеју бити предмет дисквалификације Светске банке због неусаглашености 

сa захтевима који се тичу сексуалнe експлоатације и злоупотребе и безбедности и 

здравља на раду. 

3.  Поступак који ће се примењивати на ово надметање биће национално 

компетитивно надметање, предвиђено документом Смернице Светске банке: Набавка 

добара, радова и неконсултантских услуга у оквиру зајмова Међународне банке за 

обнову и развој и кредита и грантова Међународног удружења за развој за зајмопримце 

Светске банке из јануара 2011. (ревидирано у јулу 2014) („Смернице за набавку”), и 

отворено је за све понуђаче који испуњавају услове дефинисане Смерницама за набавку. 

Уз то је потребно прочитати и ставове 1.6. и 1.7. у којима је описана политика Светске 

банке која се тиче сукоба интереса. 

 

4.  Заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу добити додатне 

информације у Јединици за управљање пројектом (ЈУП) од Љиљане Крејовић, 

ljiljana.krejovic@mfin.gov.rs, и прегледати конкурсну документацију радним данима од 

09:00 до 15:00 часова на адреси наведеној ниже. 

 

5.  Заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да откупе комплетну 

документацију на енглеском језику подношењем писане пријаве на адресу наведену 

ниже и уплатом неповратне накнаде у износу од 5.000,00 динара. Као сврху уплате 

обавезно навести: SER-ECEC-8693YF-NCB-G-21-62, а уплате се врше на рачун Управе 

за трезор број: 840-745128843-36 – Остали приходи буџета, по моделу 97, с позивом на 

број одобрења 41601. Шифра плаћања је 253 са обавезним позивом на број. Откупљени 

документ шаље се електронском поштом. 

 

6.  Заинтересовани понуђачи подносе своје понуде на доленаведену адресу до 23. 

марта 2022. у 12.00 часова (подне) по локалном времену. Електронске понуде нису 

дозвољене. Закаснеле понуде неће се узимати у разматрање. Наручилац организује јавно 
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отварање понуда у присуству овлашћених представника понуђача и свих других лица 

која желе да присуствују на доленаведеној адреси 23. марта 2022. у 12.15 часова 

(подне) по локалном времену у конференцијској сали на првом спрату. 

 

7.  Све понуде морају бити покривене Гаранцијом за озбиљност понуде у износу од 

1.100.000,00 динара.   

 

8. Горепоменута адреса је следећа: 

 

Канцеларија за питања и преглед конкурсне документације: 

 

Министарство финансија 

Љиљана Крејовић, ЦФЈ 

Сремска 3–5 

7. спрат, канцеларија 708 

Тел: +381 11 765 26 52  

11000 Београд 

ljiljana.krejovic@mfin.gov.rs  

  

Адреса за јавно отварање понуда: 

 

Министарство финансија 

Сремска 3–5 

1. спрат, конференцијска сала 

11000 Београд  
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