ПУ „Наша радост“
Смедерево Војводе Мишића 4
Број: 21/18
Датум: 04.01.2018. године
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012
и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 4049/17 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку број 4050/17 за набавку број 14/17 – Потрошни
материјал за одржавање објеката, комисија за јавну набавку наручиоца ПУ „Наша
радост“ Смедерево, припремила је следећу конкурсну документацију:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ИЗМЕНА
за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности
Предмет набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката Предмет јавне набавке
представља набавка средстава и материјала за одржавање објеката. Јавна набавка је
обликована по партијама.
Општи речник набавки: Водоводни материјал – 44411000, Електро материјал –
31681410, Столарски материјал – 44191000, Браварски материјал – 44500000, Грађевински
материјал
– 44110000, 44500000-Алати, браве, кључеви, шарке, сводни елементи, ланци и опруге,
44800000-Боје, лакови и смоле.
Врста предмета јавне набавке: добра
Број набавке из плана набавки:
1.1.4/17
Интерни број набавке: 14/17
Врста поступка: јавна набавка мале редноости
Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“ Смедерево, Војводе Мишића
4, 11300 Смедерево
Укупна процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност партије 1 – Водоинсталатерски
материјал
Процењена вредност партије 2 – Материје за бојење и
помоћна средства
Процењена вредност партије 3 – Електрични материјал и
прибор
Процењена вредност партије 4 – Шрафовско – браварски
материјал

1.916.670,00 динара
666.670,00 динара
583.330,00 динара
416.670,00 динара
250.000,00 динара
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац предметне јавне набавке је ПУ „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300
Смедерево.
Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке добара, обликоване по партијама, број јавне набавке 14/17, су
материјали и средства за одржавање објеката.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, путем факса,
електронском поштом или непосредно, у просторијама Наручиоца, на адреси: Војводе
Мишића 4, 11300 Смедерево.
Ако је документација или било који документ из поступка јавне набавке достављен од
стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ
да је извршено достављање.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, 124/2012). Испуњеност услова из члана 75. Закона понуђач доказује
документима које доставља уз понуду, а у свему према члану 77. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3)
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5)
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе, које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења
понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама.
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Наручилац одређује и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу
финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, сходно члану 76. Закона о
јавним набавкама.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, доказује се путем
јавних исправа, као и на други начин у складу са законом.
Понуду може поднети или понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачима или група понуђача која подноси заједничку понуду.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и
услов из члана 75.став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана
75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио
извршење тог дела набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач, који је правно лице, доказује
достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра надлежног органа, тј. Извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) потврде надлежног суда тј. Извода из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства у унутрашњих
послова, на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања
мита , кривично дело преваре; Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника) Ако правно лице има више законских
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заступника, онда се за сваког од њих доставља Извод из казне евиденције.
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
4) уверење Пореске управе Министраства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу локалних јавних прихода или потвру Агенције за приватизацију
да се понуђач налази у поступку приватизације;
5) потписан и оверен Образац изјаве да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да је приликом састављања понуде поштовао обавезе, које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у
време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама.;
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Понуђач који је предузетник, у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних услова
доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта);
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Понуђач, који је физичко лице у поступку јавне набавке, испуњеност обавезних
услова доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
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пребивалишта);
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Извод из Казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова, потврде привредог и прекршајног суда или потврда
Агенције за привредне регистре и уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода, не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Потврда Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности или потврда Агенције за привредне регистре, мора бити издата након
објављивања позива за подношење понуда.
Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) , а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне
услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција
за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75.став 1. тачка 1) Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном докуменатацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
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вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
ДОДАТНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА
1. Обавезно достављање узорака, које наручилац буде одредио од стране изабраног
понуђача пре потписивања уговора. Свака наредна испорука у потпуности мора да
одговара достављеном узорку, за који је комисија за јавну набавку констатовала да
у потпуности одговара опису из техничке спецификације.
2. За сваки производ је обавезно достављање декларације произвођача приликом
испоруке.
3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу– писму. Рок важења менице је 45 дана дужи од дана истека уговора.
Уколико понуђач не достави меницу наручилац ће позвати следећег најповољнијег
понуђача да склопе уговор.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде се подносе до 10.01.2018. године до 12:00 часова, непосредно или путем поште,
на адресу: ПУ „НАША РАДОСТ“ , ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево, са
назнаком на коверти: „ Понуда за јавну набавку број 1.1.4/17 – Потрошни материјал за
одржавање објеката – за партију бр. __, _________________ (навести број и назив
партије) НЕ ОТВАРАТИ“. Јавном отварању понуда могу да присуствују понуђачи и
овлашћени представници понуђача, са овереним овлашћењем понуђача за учествовање
овлашћеног представника понуђача у отварању понуда за предметну јавну набавку.
Јавно отварање понуда је дана 10.01.2018. године у 12:30 часова на адреси у ул.
Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.
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ТЕХНИЧКА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА

Партија 1 – водоинсталатерски материјал:
Редни
број

Назив артикла

1. Стопл за воду 1/2 “

Јединица Количина Квалитет
Цена
Укупна
мере
јединице цена без
мере без ПДВ-а
ПДВ-а
ком
10

2. Анода бојлера

ком

10

3. Вирбла за мали бојлер,
умиваоник топло - хладно
4. Дупли нипли, поцинковани
3/8“
5. Дупли нипли, поцинковани
1/2 “
6. Дупли нипли, поцинковани
1“
7. Дупли нипли, поцинковани
3/4“
8. Даска за дечију WC шољу

ком

20

ком

10

ком

10

ком

5

ком

5

ком

10

ком

10

10. Пловак за водокотлић

ком

20

11. Лавабо керамички 40 cm

ком

2

12. Лавабо керамички 60 cm

ком

2

13. Лавабо керамички 80 cm

ком

2

14. Сифон за лавабо

ком

15

15. Сифон за судоперу

ком

5

16. Испирно црево за
водокотлић
17. Кривина за сифон

ком

20

ком

6

18. Цеви за мали бојлер,
бакарне 1/2“
19. Сигурносни вентил за

ком

20

ком

10

9. Даска за велику WC шољу
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бојлер
20. ЕК вентил 1/2 “

ком

10

21. ЕК вентил 3/8 “

ком

10

22. Оточни вентил

ком

20

23. Вентил точак 1/2 “

ком

20

24. Вентил кугла 1/2 “

ком

10

25. Вентил коси 1/2 “

ком

3

26. Вентил ТП десни

ком

6

27. Испусни вентил 1/2“

ком

3

28. Полуспојка за поц. цев 1/2“

ком

10

29. Полуспојка за поц. цев 3/4“

ком

10

30. Клизна спојка за поц. цев
1/2“
31. Клизна спојка за поц. цев
3/4“
32. Кудеља

ком

10

ком

10

ком

5

33. Славина 3/4“

ком

10

34. Црево баштенско трослојно
и армирано
35. Ручица туша

m

50

ком

4

36. Црево за туш 1,5 m

ком

12

37. Вирбла 3/8“

ком

2

38. Колено ПВЦ 90◦ 1/2“

ком

20

39. Вијак WC шоља

ком

20

40. Водокотлић од АБС
пластике са ручицом и
потезним канапом.
„Геберит“ фонтана или
одговарајући

ком

20
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41. Дихтунг гума за бојлер
елипса
42. Чесма (th) једноручна
дубећа
43. Сифон за дводелну
судоперу
44. Црево за бојлер бринекс,
400 mm 1/2 “ на 1/2 “
45. Тештик поцинковани 1/2“

ком

20

ком

12

ком

4

ком

20

ком

6

46. ПВЦ спојка за цев 1/2 “

ком

30

47. ПВЦ спојка за цев 1/2 “

ком

20

48. Завршни лук са спољним
навојем ПВЦ 1/2 “
49. Завршни лук са
унутрашњим навојем 3/4 “
50. Редукција ПВЦ 1/2 “

ком

30

ком

10

ком

5

51. Редукција ПВЦ 3/4 “

ком

5

52. Заобилазни лук 1/2 “

ком

5

53. Кугла вентил ПВЦ 1/2 “

ком

5

54. Кугла вентил ПВЦ 3/4 “

ком

5

55. ПП-Р обујмица, Ǿ20

ком

50

56. ПП-Р обујмица, Ǿ25

ком

50

m

30

m

30

ком

5

ком

5

ком

4

ком

4

ком

30

ком

10

57. ПП-Р цев за водовод, 10 bar,
Ǿ20 mm
58. ПП-Р цев за водовод, 10 bar,
Ǿ25 mm
59. Алкатанска полуспојница,
окитен, 1/2 “
60. Алкатанска полуспојница,
окитен, 3/4 “
61. Алкатанска спојница,
окитен, 1/2 “
62. Алкатанска спојница,
окитен, 3/4 “
63. Алкатанска цев, окитен
1/2 “
64. Алкатанска цев, окитен
1/2 “
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65. Батерија за каду – „Rosan”
Perla или одговарајућа.
66. Батерија за судоперу,
једноручна са три цеви,
стојећа. „Rosan“ или
одговарајућа.
67. Батерија за умиваоник
једноручна, зидна са S
изливом. „Rosan“ или
одговарајућа.
68. Батерија за умиваоник
једноручна, са две цеви,
стојећа. „Rosan“ или
одговарајућа.
69. Бојлер прохром, 50 l

ком

5

ком

10

ком

10

ком

10

ком

5

70. Бојлер прохром, 80 l

ком

5

71. Вентил кугласти 1/2 “

ком

10

72. Вентил кугласти 1 “

ком

2

73. Вентил кугласти 3/4 “

ком

5

74. Вентил кугласти 3/8 “

ком

10

75. Вентил пропусни 1/2 “
равни
76. Вентил пропусни 3/4 “
равни
77. Гума вакуум, Ǿ100 mm

ком

5

ком

5

ком

5

78. Гума вакуум, Ǿ125 mm

ком

5

79. Заптивка клингерит 1 “

ком

20

80. Заптивка клингерит 2 “

ком

20

81. Заптивка клингерит 3/4 “

ком

20

82. Заптивка клингерит 5/4 “

ком

20

83. Наутилус комплет 1/2 “

ком

12

84. Поцинковани дупли нипл
3/4 “

ком

5
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85. Поцинковани дупли нипл
3/8 “
86. Поцинковани Т наставак
цеви 3/4 “
87. Поцинковани Т наставак
цеви 1/2 “
88. Поцинковани гвоздени муф
1/2 “
89. Поцинковани гвоздени муф
2“
90. Поцинковани гвоздени муф
3/4 “
91. Поцинковани гвоздени
редуцир, са 1/2 “ на 3/8 “
92. Поцинковани гвоздени
редуцир, са 1 “ на 1/2 “
93. Поцинковани гвоздени
редуцир, са 1 “ на 3/4 “
94. Поцинковани гвоздени
редуцир, са 3/4 “ на 1/2 “
95. Поцинковани гвоздени чеп
3/4 “
96. Поцинковано гвоздено
колено 1/2 “
97. Поцинковано гвоздено
колено 3/4 “
98. Продуживач цеви 1/2 “
никлован, дужина 20 mm
99. Продуживач цеви 1/2 “
никлован, дужина 25 mm
100. Продуживач цеви 1/2 “
никлован, дужина 30 mm
101. Продуживач цеви 1/2 “
никлован, дужина 35 mm
102. Продуживач цеви 1/2 “
никлован, дужина 40 mm
103. Тефлон трака, 12 m

ком

5

ком

2

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

10

ком

10

ком

15

ком

15

ком

15

ком

15

ком

15

ком

50

104. Шелна 1/2 “

ком

20

105. Шелна 1 “

ком

10

106. Шелна 3/4 “

ком

10
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107. Шелна 3/8 “

ком

20
УКУПНО:

Укупна- цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Услови плаћања
Рок плаћања
Рок важења понуде
Рок и начин испоруке
Место испоруке

__________________ динара без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 120 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивна
испорука.
Доставним возилом са магацинским простором.
Франко магацин наручиоца

м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 2 – материје за бојење и помоћна средства:
Редни
број

Назив артикла

Јединица Количина Квалитет
Цена
Укупна
мере
јединице цена без
мере без ПДВ-а
ПДВ-а
1. Акрилна боја за бетон 1/1
ком
40
L (водена база)
2. Бела боја за асфалт 0,75 L
ком
15
(отпорна на атмосферске
утицаје и хабање, постојана
до 80°с)
3. Гипс, универзални бели, 2
ком
70
kg (алабастер)
4. Глет маса 25 kg (танкоком
12
слојна, може се бојити свим
воденим бојама)
5. Емајл лак 0,75 L (отпоран
ком
80
на атмосферске утицаје и
хабање)
6. Нитро емајл 0,75 L (брзо
ком
50
сушење, за унутрашње
радове)
7. Универзална молерска
ком
50
креп трака, 5 cm
(постојана до 80°с)
8. Полиуретанска пена
ком
40
ниско експанзиона, на
сламчицу 0,75 L (Ceresit
или одговарајућа)
9. Полиуретанска пена
ком
40
високо експанзиона, на
сламчицу 0,75 L (Ceresit
или одговарајућа)
10. Пиштољ за силикон
ком
6
медиум (назубљена игла,
челична конструкција,
бушач картуше)
11. Силикон, аква
ком
40
универзални (картуша,
приближно310 ml)
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12. Силикон, акрилни
(структурни гит, картуша,
приближно310 ml)
13. Заштитна боја за метал
0,75 l (антикорозивна)
14. Разређивач уљани 1/1 l

ком

60

ком

20

ком

30

15. Флах, универзална четка
(20 mm)
16. Флах, универзална четка
(30 mm)
17. Флах, универзална четка
(40 mm)
18. Флах, универзална четка
(50 mm)
19. Флах, универзална четка
(60 mm)
20. Флах, универзална четка
(70 mm)
21. Флах, универзална четка
(80 mm)
22. Флах, универзална четка
(90 mm)
23. Флах, универзална четка
(100 mm)
24. Универзални лепак на
бази синтетичког каучука
60 g (растворен у органским
растварачима, отпоран на
воду и уље; сува масa:
>27%, густина: 0,9 g/cm3,
вискозитет: 3-3,5 Pas)
25. Универзални лепак на
бази синтетичког каучука
130 g (растворен у
органским растварачима,
отпоран на воду и уље; сува
масa: >27%, густина: 0,9
g/cm3, вискозитет: 3-3,5 Pas)
26. Тонер 100 ml. (акрилни, за
унутрашње)
27. Шмиргла 100x100 cm
Гранулација 80
28. Шмиргла 100x100 cm
Гранулација 100

ком

15

ком

15

ком

20

ком

20

ком

20

ком

20

ком

20

ком

20

ком

15

ком

20

ком

20

ком

50

ком

40

ком

40
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29. Шмиргла 100x100 cm
Гранулација 120
30. Шмиргла 100x100 cm
Гранулација 200
31. Водена шмиргла

ком

40

ком

40

ком

10

32. Мрежа за стиропор
145g/m2
33. Стиродур 125x60 cm

m2

50

ком

50

34. Стиропор 17 g, 2 cm

ком

60

35. Стиропор 17 g, 3 cm

ком

60

36. Стиропор 17 g, 5 cm

ком

150

37. Фасадна боја 25/1 kg
(акрилна, отпoрна на UV
зрачење и прање)
38. Боја за метал 0,75 l
(основни премаз, нитро
основа)
39. Полудисперзија 25/1 kg
(потрошња: 0,2-0,3 kg/m2)
40. Полудисперзија 5/1 kg
(потрошња: 0,2-0,3 kg/m2)
41. Ваљак 23 cm
(за бојење фасаде)
42. Ваљак 23 cm (за
поликолор)
43. Монтажни лепак за
унутрашњу и спољну
употребу – туба (вештачка
смола, растварач; финална
чврстоћа 5-6 N/mm2,
специфична тежина 1,25
g/cm3)
44. Спреј црни 400 ml (мат,
акрилни)
45. Акрилна подлога за
поликолор 1:9
46. Тонер концетрат 100 ml

ком

20

ком

30

ком

25

ком

25

ком

5

ком

20

ком

25

ком

25

ком

15

ком

60

47. Универзални ваљак за све
врсте водених боја 10 cm

ком

40
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48. Ваљак за наношење
акрилних боја 10 cm
49. Нитро разређивач

ком

40

l

40

50. Акрилни гит за дрво бели
400 g (акрилна дисперзија,
мат, стандардне нијансе,
густина 1,7 g/mL)
51. Акрилни гит за дрво бели
0,75 kg (акрилна
дисперзија, мат, стандардне
нијансе, густина 1,7 g/mL)
52. Уљана основна боја за
дрво (за основну заштиту
дрвених површина)
53. Скалпел 18 mm

ком

20

ком

10

l

30

ком

20

54. Скалпел 25 mm

ком

20

55. Фугомал бели

kg

10

56. Флуоресцентни спреј 400
mL
57. Лепак за керамичке
плочице 25 kg (за
унутрашњу примену у
сувим и влажним условима
класификован по EN
12004:2012)
58. Лепак за стиропор и
стиродур 25/1 (за лепљење
унутра и споља и лепљење
стаклене мрежице)
59. Акрилна бела мат боја (за
заштиту зидова у
екстеријеру и ентеријеру)
60. Заштитне кожне рукавице
са пет прстију
(произведене од говеђе
коже, са ојачањем на длану
и палцу)
61. Глет маса за обраду
спојева г/к плоча 5/1 kg
(испуњивач Кнауф или
одговарајуће)
62. Шпакла 50 mm

ком

30

ком

15

ком

15

L

40

пар

15

ком

40

ком

15
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63. Шпакла 100 mm

ком

15

64. Шпакла 150 mm

ком

15
УКУПНО:

Укупна- цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Услови плаћања
Рок плаћања
Рок важења понуде
Рок и начин испоруке
Место испоруке

__________________ динара без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 120 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивна
испорука.
Доставним возилом са магацинским простором.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 3 – електрични материјал и прибор:
Редни
број

Назив артикла

Јединица Количина Квалитет
Цена
Укупна
мере
јединице цена без
мере без ПДВ-а
ПДВ-а
за ком
7

1. Грејач
рерне
индустријски шпорет
2. Индустријска
рингла
300x300 mm, 220 V 3000 W
3. Грејач
веш
машине
индустријски 220V 3000W
4. Гребенасти прекидач, 25А
0-1, трофазни
5. Гребенасти прекидач, 63А
0-1, трофазни
6. Грејач ТА пећи 220 V, 1000
W
7. Грејач за бојлер 220V,
2000W
8. Грејач за бојлер 5/4 220 V,
2000 W
9. Анода бојлера

ком

4

ком

12

ком

4

ком

1

ком

5

ком

15

ком

5

ком

10

10. Дихтунг
гума
бојлера
елипсаста
11. Котловски грејач 5/4 220 V
3x2000 W са дихтунгом од
клингерита
12. Сијалично грло, керамичко
Е27
13. Дугме термостата 0-90

ком

20

ком

5

ком

50

ком

3

14. Изолир трака 20m

ком

15

15. Кабл PP/Y 3x2,5 mm2

M

80

16. Кабл PP/Y 3x1,5 mm2

M

80

17. Силиконски проводник 2,5
mm2
18. Силиконски проводник 4
mm2

M

40

M

12
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19. Прекидач
за
кварцну
грејалицу са тињалицом
20. Шуко II утичница

ком

15

ком

15

21. Трофазна утичница OOG 16
A
22. Прикључница PTT 1+2

ком

10

ком

3

23. Прекидач светла,
једнополни
24. Прекидач
светла
наизменични
25. Радни термостат за бојлер
0-90°C
26. Сигурносни
термостат
бојлера
27. Сијалицa LED Е27 230 V
15W
28. Сијалицa LED Е27 230 V
9W
29. Сијалица крушкаста Е14
60W 220V
30. Сијалицa LED Е27 230 V
5W
31. Сијалица живина Е27 125W

ком

15

ком

10

ком

10

ком

10

ком

150

ком

50

ком

10

ком

80

ком

5

32. Тастер за звоно

ком

7

33. Термостат ТА пећи, собни

ком

10

34. Т-разводник

ком

10

35. Утикач шуко II виљушка

ком

20

36. Утикач шуко III виљушка

ком

5

37. Кип прекидач 16А за бојлер

ком

8

38. Сигнална
округла, зелена
39. Сигнална
округла, црвена
40. Флуо цев 18W

тињалица

ком

5

тињалица

ком

5

ком

200

ком

200

41. Флуо цев 36W
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42. Флуо цев кружна 36W

ком

50

43. Стартер 4-22

ком

200

44. Стартер 4-65

ком

250

45. Арматура са LED светлом
36W
46. Разводна кутија 100x100

ком

30

ком

5

47. Разводна кутија OG

ком

10

48. Рефлектор 220V 50W LED

ком

5

49. Вентилатор за ТА пећ,
десни
50. Вентилатор за ТА пећ, леви

ком

3

ком

1

51. Контактор – склопка
трофазна 16А
52. Канална кутија 16x16
самолепљива
53. Канална кутија 20x10
самолепљива
54. Заштита за шуко II

ком

5

ком

30

ком

30

ком

30

55. Шкаро клема 16 mm2

ком

4

56. Редна клема 2,5 mm2

ком

36

57. Продужни кабл 3x2,5 mm
3 утичнице, дужина 5 m
58. Продужни кабл 3x2,5 mm
5 утичницa, дужина 5 m
59. Фид склопка трофазна
40/0,5 А
60. Фид склопка трофазна
63/0,5 А
61. Патрон осигурача 6 А

ком

12

ком

10

ком

2

ком

2

ком

10

62. Патрон осигурача 10 А

ком

20

63. Патрон осигурача 16 А

ком

30

64. Патрон осигурача 25 А

ком

10
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65. Звоно за улазна врата
66. ПВЦ проводник 6 mm2,
лицнасти
67. ПВЦ проводник 6 mm2, пун
пресек
68. Буксна окаста Ø4 mm 2,5
mm2
69. Буксна окаста Ø4 mm 4 mm2
70. Буксна женска за проводник
2,5 mm2
71. Буксна женска за проводник
4 mm2
72. Кабл 3x1,5 лицнасти
73. Кабл 3x2,5 лицнасти
74. Плафоњера LED 18W
округла
75. Пригушница за флуо цев
18W
76. Пригушница за флуо цев
36W
77. Бежично звоно за улазна
врата
78. Разделник 380/220

ком

5

m

70

m

30

ком

50

ком

15

ком

150

ком

40

m

100

m

50

ком

20

ком

20

ком

20

ком

2

ком

3
УКУПНО:

Укупна- цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Услови плаћања
Рок плаћања
Рок важења понуде
Рок и начин испоруке
Место испоруке

__________________ динара без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 120 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивна
испорука.
Доставним возилом са магацинским простором.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 4 – шрафовско-браварски материјал:
Редни
број

Назив артикла

1. Холшраф (вијак за дрво)

Јединица Количина Квалитет
Цена
Укупна
мере
јединице цена без
мере без ПДВ-а
ПДВ-а
ком
1000

3,5x16 mm

ком

300

ком

500

ком

1500

ком

1500

ком

300

ком

300

ком

100

9. Холшраф за ригипс 25 mm

ком

1800

10. Холшраф за ригипс 35 mm

ком

1500

11. Холшраф за ригипс 45 mm

ком

1500

12. Холшраф самонарезујући са
широм и равном главом
3,5x16 mm
13. Холшраф самонарезујући са
широм и равном главом
3,5x25 mm
14. Холшраф самонарезујући са
машинском главом 6x20 mm
15. Холшраф за иверицу инбус
(ивервијак) 5x50 mm
16. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М4x30 mm
17. Шраф са машинским
навојем и упуштеном
главом М4x30 mm

ком

500

ком

500

ком

50

ком

2000

ком

100

ком

50

2. Холшраф (вијак за дрво)
3,5x25 mm
3. Холшраф (вијак за дрво)
4x30 mm
4. Холшраф (вијак за дрво)
4x50 mm
5. Холшраф (вијак за дрво)
4x60 mm
6. Холшраф (вијак за дрво)
5x60 mm
7. Холшраф (вијак за дрво)
6x60 mm
8. Холшраф (вијак за дрво)
8x60 mm
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18. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М5x40 mm
19. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М6x30 mm
20. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М6x40 mm
21. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М6x50 mm
22. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М6x60 mm
23. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М8x30 mm
24. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М8x40 mm
25. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М8x50 mm
26. Шраф са машинским
навојем и машинском
главом М8x60 mm
27. Навртка М4

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

100

ком

400

28. Навртка М5

ком

200

29. Навртка М6

ком

200

30. Навртка М8

ком

200

31. Торбан шраф М6x40 mm

ком

50

32. Торбан шраф М6x45 mm

ком

50

33. Торбан шраф М6x60 mm

ком

300

34. Торбан шраф М6x80 mm

ком

50

35. Торбан шраф М8x40 mm

ком

50
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36. Торбан шраф М8x60 mm

ком

50

37. Торбан шраф М8x80 mm

ком

50

38. Торбан шраф М8x100 mm

ком

50

39. Подлошке равне (шире) М4

ком

500

40. Подлошке равне (шире) М6

ком

500

41. Подлошке равне (шире) М8

ком

500

42. Подлошке равне М5

ком

200

43. Подлошке равне М6

ком

500

44. Подлошке равне М8

ком

500

45. Навојна шипка (1m) М6

ком

10

46. Навојна шипка (1m) М8

ком

10

47. Пластични типлови
гужвајући 6 mm
48. Пластични типлови
гужвајући 8 mm
49. Пластични типлови
гужвајући 10 mm
50. Пластични типлови
гужвајући 12 mm
51. Типлови за ригипс метални,
спирални
52. Ексер 2x30 mm

ком

1000

ком

1000

ком

200

ком

50

ком

100

kg

2

53. Ексер 3x40 mm

kg

3

54. Ексер 4x40 mm

kg

3

55. Ексер 5x40 mm

kg

3

56. Поп нитне 3,2/10 АЛ

ком

2000

57. Муниција за ручну
тапетарску хефталицу 10
mm, паковање 100/1
58. Муниција за ручну
тапетарску хефталицу 12
mm, паковање 100/1

ком

50

ком

50

Јавна набавка мале вредности бр. 14/17 – Потрошни материјал за одржавање објеката

Страна 25 од 46

59. Угаоник метални (винкла за
полице) 20x20 mm
60. Угаоник метални (винкла за
полице) 30x30 mm
61. Угаоник метални (винкла за
полице) 40x40 mm
62. Цилиндар за браву 30/30
Elzet или одговарајући
63. Брава за метална врата
25 mm
64. Брава за метална врата
35 mm
65. Брава за собна врата 6,5

ком

100

ком

100

ком

100

ком

20

ком

10

ком

10

ком

20

66. Квака са шилдом, метална

ком

20

67. Катанац 55
Elzet или одговарајући
68. Катанац 35
Elzet или одговарајући
69. Клап шарка, равне

ком

10

ком

10

ком

50

70. Клап шарка, коленасте

ком

50

71. Клавир шарка 1,6 m

ком

10

72. Браварске шарке, оквирнe
димензије 16x80 mm
73. Бравице са кључем
штелујуће (за фиоке или
врата од иверице). Dabel
или одговарајуће.
74. Точкићи за колица,
покретни метални Ø70
75. Точкићи за колица, фиксни
метални Ø70
76. Бургија за метал 2 mm

ком

20

ком

30

ком

10

ком

10

ком

5

77. Бургија за метал 3 mm

ком

20

78. Бургија за метал 3,5 mm

ком

20

79. Бургија за метал 3,5 mm
кобалт
80. Бургија за метал 4 mm

ком

10

ком

10
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81. Бургија за метал 4,5 mm

ком

10

82. Бургија за метал 5 mm

ком

10

83. Бургија за метал 5,5 mm

ком

5

84. Бургија за метал 6 mm
кобалт
85. Бургија за метал 6,5 mm

ком

10

ком

5

86. Бургија за метал 10 mm
кобалт
87. Бургија за метал 8 mm

ком

5

ком

5

88. Бургија за метал 8 mm
кобалт
89. Бургија за метал 8,5 mm

ком

5

ком

5

90. Бургија за метал 10 mm

ком

5

91. Бургија за метал 10,5 mm

ком

5

92. Бургија за метал 12 mm

ком

2

93. Бургија за метал 12,5 mm

ком

2

94. Бургија за дрво 3 mm

ком

10

95. Бургија за дрво 4 mm

ком

10

96. Бургија за дрво 6 mm

ком

10

97. Бургија за дрво 8 mm

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

20

ком

10

ком

10

98. Бургија за хилти
СДС 6x160 mm
99. Бургија за хилти
СДС 8x160 mm
100. Бургија за хилти
СДС 10x210 mm
101. Степенаста бургија за ивер
вијак 5
102. Магнетни наставак за
бушилицу 300 mm
103. Магнетни наставак за
бушилицу 400 mm
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104. Битови за магнетни
наставак
П32 chrom-vanadium
105. Битови за магнетни
наставак ивер вијак
106. Магнетни наставак за
бушилицу 900 mm
107. Резна плоча 115x1 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
108. Резна плоча 125x1 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
109. Резна плоча 125x3 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
110. Резна плоча 180x2 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
111. Резна плоча 115x6 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
112. Резна плоча 125x6 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
113. Резна плоча 180x6 mm
Bosch, Würth или
одговарајуће
114. Плоча са шмирглом 115 за
брусилицу
115. Плоча са шмирглом 125 за
брусилицу
116. Плоча са шмирглом 180 за
брусилицу
117. Бонсек платна за метал,
кобалт
118. Бонсек платна за дрво

ком

30

ком

20

ком

5

ком

30

ком

20

ком

10

ком

30

ком

5

ком

2

ком

3

ком

30

ком

20

ком

20

ком

20

ком

20

119. Челична четка

ком

5

120. Лист за убодну тестеру
Bosch или одговарајући
121. Електроде за заваривање
Јадран или одговарајуће

ком

20

kg

12
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122. Турпија за метал флах,
ширина 30 mm
123. Турпија за метал, округла
(већа)
124. Турпија за дрво, полуфлах
(већа)
125. Угаоник браварски 45°
метални – винкла
126. Угаоник браварски 90°
метални – браварски
127. Браварска ручна стега 1 m

ком

6

ком

6

ком

6

ком

2

ком

2

ком

4

128. Столараска ручна стега
0,5 m
129. Кључ насадни за грејаче
5/4“
130. Кључ насадни за грејаче
6/4“
131. Степенаста бургија кобалт –
јелкица, 6 -32 mm
132. Горионик за мап гас

ком

4

ком

1

ком

1

ком

2

ком

2

133. Мап гас

ком

5

kg

60

ком

4

ком

1

134. Калај штап 60%
135. Кружна тестера за дрво 125
mm
136. Преса за прављење
завршетка на прохромским
ребрастим цевима за бојлер
1/2 “

УКУПНО:
Укупна- цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Услови плаћања
Рок плаћања
Рок важења понуде
Рок и начин испоруке

__________________ динара без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 120 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивна
испорука.

Доставним возилом са магацинским простором.
Место испоруке

Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног л
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80.
Закона, за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно (у конкретном случају - услови у погледу пословног и техничког
капацитета).
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности (понуђачи могу
оптирати између наведених доказа - алтернативно), која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
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Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финасија 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.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписана и печатом оверена
Изјава о поштовању обавеза, које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о
јавним набавкама.
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.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012), као заступник понуђача дајем следећу,

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности Потрошни материјал за одржавање објеката
бр. 1.1.7/16, поштовао је обавезе, које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуде, према члану 75. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Датум

Понуђач

________________

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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ПРОМЕНА ЦЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
За све време важења уговора, усклађивање цена ће се вршити процентуално само уколико
на тржишту дође до повећања или смањења цена производа и то:
- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку подношења понуде;
- у висини преко 5 % у односу на просечну тржишну цену у тренутку последње претходне
промене цене.
Промена цена за све време важења уговора може се вршити највише до нивоа просечне
тржишне цене у тренутку усклађивања.
Као просечна тржишна цена у тренутку подношења понуде, сматра се просечна тржишна
цена коју ће комисија за предметну јавну набавку наручиоца утврдити за све производе
који су предмет ове јавне набавке у тренутку истека рока за подношење понуда у овој
јавној набавци. Након истека рока од 150 дана од дана закључења уговора у односу на ову
цену утврђиваће се, да ли је на тржишту дошло до повећања или смањења цена производа
који су предмет набавке у овом поступку јавне набавке.
Основ, за све даље корекције цена, током важења овог уговора, представља просечна
тржишна цена у тренутку последње претходне корекције цена, које такође утврђује
комисија за јавну набавку наручиоца.
Захтев за повећање цене, добављач је дужан да, писмено обавести директора ПУ “Наша
радост” Смедерево. У случају промене цена, примењивање истих ступа на снагу од дана
закључења анекса уговора, којим ће се регулисати промена цена.
Уколико наручилац, након провере оправданости захтева добављача за повећање цена,
утврди да је захтев неосноцан, одбиће захтев за повећање цена.
Захтев за смањење цене, наручилац ће писмено доставити добављачу. У случају промене
цена, примењивање истих ступа на снагу од дана закључења анекса уговора, којим ће се
регулисати промена цена.
Цена мора да буде исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има
у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
До промене цене може доћи писаном сагласношћу уговорених страна у складу са растом
потрошачких цена до 5%, који се званично објављује у «Сл. Гласнику РС», као и на основу
раста потошачких цена објављених на интернет страници Министарства спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација http://mtt.gov.rs/informacije/rast-potrosackih-cena/.
Понуђена цена подразумева испоруку са истоваром по требовању на адресу Наручиоца
(“франко магацин наручиоца”).

Јавна набавка мале вредности бр. 14/17 – Потрошни материјал за одржавање објеката

Страна 33 од 46

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/2012), понуђач ________________________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Датум:
_______________________

М.П.

Потпис понуђача:
_______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
* Достављање овог обрасца није обавезно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012),
__________________________________________ (навести назив понуђача), даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале ведности, бр. 1.1.7/16 – Потрошни материјал за
одржавање објеката,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Потпис понуђача
Датум:

М.П.

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају
да понуду подноси група понуђача, образац копирати у довољан број примерака.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, изјава мора бити потписана од
стране овлашћених лица и понуђача и подизвођача. Наведени образац копирати у
довољан број примерака.

Јавна набавка мале вредности бр. 14/17 – Потрошни материјал за одржавање објеката

Страна 35 од 46

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији 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: ПУ “Наша радост” ул. Војводе Мишића бр. 4, 11300
Смедерево, са назнаком: «Понуда за јавну набавку број 1.1.4/17 – Потрошни материјал
за одржавање објеката – за партију бр. ___, ____________________________ (навести
редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ».
Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена до 10.01.2018. године до 12:00
часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку рока, сматраће се неблаговременом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који
део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ “Наша радост” ул.
Војводе Мишића бр. 4, 11300 Смедерево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за одржавање
објеката - ЈН бр. 1.1.4/17 — партија ___, _________________ (навести редни број и назив
партије) НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за одржавање
објеката - ЈН бр. 1.1.4/17 — партија ___, _____________________ (навести редни број и
назив партије) НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за одржавање
објеката - ЈН бр. 1.1.4/17 — партија ___, _____________________________ (навести
редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за
одржавање објеката - ЈН бр. 1.1.4/17 — партија ___, _____________________________
(навести редни број и назив партије) НЕ ОТВАРАТИ”.
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На полеђини коверте или на кутији 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. По истеку рока за
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона
изаступати
то податке
о: понуђача
 члану
групегрупу
који
ће бити носилац
пред наручиоцем,
посла, односно који ће поднети понуду и који ће
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Рок важења понуде не може бити краћи од 150 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на електронску адресу sjnpu@yahoo.com или факсом на број
026606646, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то
искључиво у радно време – од 07:00 до 15:00 часова радним данима. Наручилац ће
заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.4/17”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за
подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна
додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код
његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од
укупне вредности износа понуде без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА
Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену у оквиру исте партије,
биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену са ПДВ-ом за већи број добара
у оквиру исте партије.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
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дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на
број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 60.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 60.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је
та вредност већа од 60.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или
обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању
понуда) није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности
јавне набавке ако је та вредност већа од 60.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац не тражи средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за добро
извршење посла.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ , ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде, Ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београда, интернет адреса:
www.poreskauprava .gov .rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Ул. Руже
Јовановића 27а, 11160 Београд, интернет адреса: www.sepa .gov .rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, Ул. Немањина 11, 11000 Београд,
интернет адреса: www.minrzs .gov .rs.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _______ од ___________ године, за јавну набавку број 1.1.4/17 –
Потрошни материјал за одржавање објеката.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“, попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
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Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“, попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Понуђач је дужан да попуни параметре из понуде, овери сваку страну модела уговора и да
потпише исти, чиме потврђују сагласност са његовом садржином.
Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево, ул. Војводе Мишића бр. 4, матични број
07143257, ПИБ 10926189, коју заступа директор Мирјана Ћосић, (у даљем тексту
Наручилац).
Понуђач: _____________________________________ из _________________________,
ул. _________________________ бр. _____, матични број ________________________, ПИБ
______________________, текући рачун бр. ____________________________, код пословне
банке ______________________________________, кога заступа директор
_________________________________, (у даљем тексту Извођач).
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Куповина ________________________________________________
у оквирним количинама и опису из техничке спецификације наручиоца.
Члан 1.
Саставни део овог уговора је понуда бр. *______, од _________ године, коју је доставио
добављач, а прихваћена је од стране комисије за јавну набавку наручиоца.
*Попуњава наручилац.
Члан 2.
Укупна вредност уговора је *_____________________ динара без ПДВ-а, односно
___________________ динара са ПДВ-ом.
*Попуњава наручилац.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши одложено, максимално 45
дана од дана пријема појединачног рачуна.
Члан 4.
Добављач је дужан да обезбеди испоруку у року од 24 сата од пријема требовања и то до
11:00 часова.
Члан 5.
Добављач је дужан да наручиоцу потврди истог дана пријем сваког појединачног
требовања. Требовање се врши путем факса или електронским путем.
Члан 5.
Добављач се обавезује да своје обавезе измирује према прихваћеним условима из понуде.
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Члан 6.
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим
српским или међународним стандардима за ту врсту робе.
Члан 7.
Добављач има обавезу да при свакој испоруци добара, доставу робе прати уредна
декларација добара.
Члан 8.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и
без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави овлашћеној лабораторији ради анализе. Ако се
утврде одступања од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет
добављача.
Члан 9.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет и договорену количину, добављач је у
обавези да је замени исправном и у требованој количини у року од два дана од
рекламације, а уколико не испуни ову обавезу, наручилац је овлашћен да раскине уговор
без отказног рока. Рекламација се врши путем факса или електронским путем.
Члан 10.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датума престанка више силе, уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. Као
случајеви више силе сматрају се: природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени као
више силе.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору решавају
споразумно а у случају спора, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у
Пожаревцу.
Члан 12.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране,
може захтевати раскид овог уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршилa. Раскид уговора се може захтевати писменим путем
са раскидним роком од 15 дана.
Члан 13.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране,
који је дат у писменом облику.
Члан 14.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
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Члан 15.
Важност уговора је до потписивања новог уговора у поступку предметне јавне набавке за
наредну годину, односно до извршења уговорене цене.
Члан 16.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа
одобрених апропријација за ту намену у тој буџетској години. Наручилац није у обавези да
у целости реализује извршење уговора. Наведене количине у техничкој спецификацији су
оквирне.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни
уручују по 2 примерка.
Члан 17.
Саставни део овог уговора је и понуда добављача.

Наручилац:

Добављач:
М.П.

_______________________
/Мирјана Ћосић/

____________________________
Сагласан са моделом уговора
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