ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 3884/18
Датум: 17.12.2018. године
Конкурсна документација - ИЗМЕНА
за јавну добара у поступку јавне набавке мале вредности
Предмет набавке: Потрошни материјал за одржавање објеката
Број набавке из годишњег плана набавки: 1.1.3/18
Интерни број набавке: 11/18
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Процењена вредност јавне набавке: 2.120.000,00 динара (без ПДВ-а)
Процењена вредност по партијама:
Партија 1 – водоинсталатерски материјал: 750.000,00 динара
Партија 2 – материје за бојење и помоћна средства: 480.000,00 динара
Партија 3 – електрични материјал и прибор: 550.000,00 динара
Партија 4 – шрафовско-браварски материјал: 340.000,00 динара
Подаци о наручиоцу: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ 124/2012 и 68/15), Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“
29/2013), конкурсном документацијом и позивом.
Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети
применом критеријума: „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт: Конкурсна документација се може
преузети са Портала Управе за јавне набавке или непосредно, радним даном од 08:00 до 14:00 часова, на
адреси: Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево. Лице за контакт је Саша
Ивковић, службеник за јавне набавке. Тел. 026/4622-158, факс: 026/646-606, електронска адреса:
sjnpu@yahoo.com .
Рок и адреса за подношење понуда: Понуђачи су дужни да своје понуде, заједно са траженом документацијом,
искључиво у затвореним ковертама, доставе најкасније до 21.12.2018. године, до 11:00 часова, препорученом
пошиљком или лично на адресу Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево,
са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ, БРОЈ: 1.1.3/18“.
На коверти обавезно уписати пун назив понуђача са тачном адресом, бројем телефона и именом особе за
контакт.
Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се тражи потпис понуђача, треба да потпише лице
овлашћено за заступање понуђача и овери печатом.
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Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуде обавиће се истог дана 21.12.2018. године у 11:30
часова, на адреси Предшколска Установа „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни
представник понуђача, пре почетка поступка отварања понуда, мора комисији за јавне набавке поднети
пуномоћје - писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Писмено овлашћење мора имати број
и датум издавања, печат и потпис овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке наручиоца: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од
дана јавног отварања понуда.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.
Језик на којем понуда мора бити састављена:
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. Понуда
мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити
преведени на српски језик.
2.

Обавезна садржина понуде:


Прилог 1а - Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;

Прилог 1б - Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке понуде);

Прилог 1в - Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају подношења
заједничке понуде);

Прилог 1г - Подаци о подизвођачима (само у случају подношења понуде са ангажовањем подизвођача);

Прилог 2 – Техничка спецификација са обрасцем структуре цена - попуњена по свим ставкама, оверена
печатом и потписана;

Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН-а, са упутством како се доказује
испуњеност услова;

Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1. тачка 1.) до 4.) ЗЈН и
конкурсној документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача;

Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе, које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине;

Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН);

Прилог 7 – Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора;

Прилог 8 - Образац понуде.

1.
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања
образаца из конкурсне документације
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у целину, тако да се не могу
накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози, а да се не оштете
листови или печат.
Понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Тражени подаци
морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена.
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Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима,
на обрасцима конкурсне документације.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
2.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке :
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши и непосредну контролу код понуђача, односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде, који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке евентуалних рачунских грешака уочених
приликом оцењивања понуде. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Измене, допуне и додатна појашњења у вези са припремом понуде вршиће се у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
3.
Комуникација:
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен
чланом 20. Закона о јавним набавкама. Заинтересовани понуђач може да тражи од наручиоца, у писаном
облику, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, заинтересованом понуђачу
доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
доставити свим другим лицима, која су преузела конкурсну документацију.
4.
Измене, допуне и опозив понуде:
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, у складу са чланом 87.
став 6 ЗЈН.
5.
Самостално подношење понуде:
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5.
ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.

6.
Понуда са подизвођачем:
Понуђач је дужан да, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Као доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама,
доставља се изјава о испуњености обавезних услова, као и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона о јавним набавкама, за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је подизвођачу
поверено извршење тог дела набавке.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
7.
Група понуђача:
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог 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.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;

понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења (уколико је исто тражено конкурсном
документацијом);

понуђачу који ће издати рачун;

рачуну на који ће бити извршено плаћање;

обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
1.
Место испоруке:
Франко магацин наручиоца.
2.
Рок и начин плаћања:
Рок плаћања је до 45 дана, од дана пријема рачуна.
3.
Поверљивост података:
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком
,,ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2.
Закона о јавним набавкама.
4.
Додатна објашњења и исправке после отварања понуда:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, оцењивању и
упоређивању понуда, а може да врши и непосредни увид код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену
критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне
набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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.
5.
Одлука о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од десет дана од дана отварања понуда. У случајевима
из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка
.
ПУ „Наша радост“ Смедерево поступак, јавне набавке мале вредности, бр. 1.1.3/18: Потрошни материјал за одржавање објеката

Страна 4 од 42

6.
Критеријуми за доделу уговора:
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. Елементи критеријума
(по наведеном редоследу), на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда
са истом понуђеном ценом су:
- краћи рок испоруке
- дужи рок плаћања (најдуже 45 дана)
- жреб
7.
Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Прилог
5).
8.
Захтев за заштиту права понуђача:
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за
заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак
заштите права понуђача и јавног интереса.
Рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. Захтев се
подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 149.став 8.Закона.
9.
Рок за закључење уговора:
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од најдуже осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач, којем је додељен уговор,
одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
20.
Важење понуде:
У складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама, наручилац одређује да рок важења понуде не сме бити
краћи од 360 дана од дана отварања понуде. Понуђач је дужан да обавезно наведе колики је рок важења понуде.
21.
Додатни докази:
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.
За сваки производ је обавезно достављање декларације произвођача приликом испоруке.
Средство финансијског обезбеђења:
1 ( једна) бланко сопствена меница за добро извршење посла у висини од 10% вредности понуде – доставља се
приликом потписивања уговора о осигурању.
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.
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ПРИЛОГ 1а:
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, 2. СА ПОДУГОВАРАЧИМА
3. КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун предузећа и банка:
Матични број понуђача:
Порески број предузећа – ПИБ:
ПДВ број:
Датум:_____________

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
М.П.
________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 1б:
ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке мале вредности ___________________________________________________,
група понуђача изјављују да понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у понуди:

Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон, факс,
електронска адреса (e-mail):
Опис посла:

НАПОМЕНА: У случају постојања више учесника у заједничкој понуди, ПРИЛОГ 1б копирати у потребном
броју примерака.
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ПРИЛОГ 1в:
ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)
У поступку јавне набавке ______________________________,учесници у понуди овлашћују понуђача
______________________________________________, да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу
заједничку понуду.
Учесници у заједничкој понуди - ДАВАОЦИ ОВЛАШЋЕЊА:
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)
_____________________________
(пословно име)
_____________________________
(седиште)
_____________________________
(матични број)
_____________________________
(ПИБ)

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

_____________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
______________________________________
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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ПРИЛОГ 1г
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
(попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачима)

Пун назив понуђача:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ и ПДВ број :
Одговорно лице:
Контакт особа, телефон,
факс, електронска адреса
(e-mail):
Опис посла у извршењу
набавке и проценат учешћа
подизвођача у укупној
вредности набавке
(максимално 50%):

НАПОМЕНА: У случају учешћа више подизвођача, ПРИЛОГ 1г копирати у потребном броју примерака.
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ПРИЛОГ 2
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНА:
ПАРТИЈА 1 – ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Редни Назив артикла
број

Јединица Количина Цена
мере
јединице
мере без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

БОЈЛЕРИ
1. Бојлер 80 l
Прохром казан, елипсаста фланша
за грејач.

ком

5

2. Бојлер 50 l
Прохром казан, елипсаста фланша
за грејач.

ком

5

3. Бојлер 5 l
Беспритисни, за горњу монтажу

ком

4

4. Бојлер 10 l
Беспритисни, за горњу монтажу

ком

4

СЛАВИНЕ
1. Једноручна ТХ батерија са тушем

ком

10

2. Једноручна ТХ батерија назидна
са кратком лулом за велики бојлер

ком

20

3. Једноручна ТХ батерија назидна
са дугом лулом за велики бојлер

ком

20

4. Једноручна ТХ батерија назидна
за мали бојлер

ком

5

5. Једноручна батерија за хладну
воду

ком

15

6. Једноручна ТХ батерија стојећа за
велики бојлер са кратком лулом

ком

15

7. Баштенска
славина
једноручна 1/2 “

кугласта

ком

10

8. Ексцентар навртка холендер за
батерије 3/4 “

ком

20

9. Лула за батерије 20 cm

ком

10

10. Лула за батерије 35 cm

ком

10
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11. Лула за батерије „лабуд“

ком

5

12. Једноручна стојећа ТХ славина
„лабуд“
за
мали
бојлер,
нискомонтажни

ком

3

БРИНОКС ЦРЕВА
1. Бринокс црево ф –1/2 “ / ф – 12“
40 cm

ком

30

2. Бринокс црево ф - 1/2 “ / м –3/8 “
35 cm

ком

30

3. Бринокс црево ф –1/2 “ / м –1/2 “
40 cm

ком

30

4. Бринокс црево ф – 1/2 “ / ф – 1/2 “
30 cm

ком

30

5. Бринокс црево ф – 1/2 “ / м – 1/2 “
30 cm

ком

30

6. Бринокс црево ф – 1/2 “ / ф – 1/2 “
50 cm

ком

30

7. Бринокс црево ф – 3/8 “ / ф – 3/8 “
30 cm

ком

40

8. Бринокс црево за стојећу батерију
1/2 “ 40 cm

ком

30

ИСПИРНА И БАШТЕНСКА ЦРЕВА, СИФОНИ
1. Испирно еластично
водокотлић 1,5 m

црево

за

ком

40

2. Еластично
лавабо

сифон

за

ком

50

3. ПВЦ редукција за оловну цев
40/32

ком

20

4. Баштенско армирано црево 1/2 “

m

50

5. Баштенско армирано црево 3/4 “

m

25

6. Гума за малу ВЦ шкољку, стари
тип (манжетна за црево) 5/4 “

ком

20

7. Гума за сифон (завршна гума)

ком

20

ребрасти

НИКЛОВАНИ ФИТИНГ
1. Дупли нипли 1/2 “

ком

20
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2. Дупли нипли 3/8 “

ком

20

3. Муф 1/2 “

ком

10

4. Редуцир УН 3/8 “ – СН 1/2 “

ком

10

5. Редуцир УН 1/2 “ – СН 3/4 “

ком

10

6. Наставак 1/2 “ 20 mm

ком

10

7. Наставак 1/2 “ 30 mm

ком

10

8. Наставак 1/2 “ 40 mm

ком

10

ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГ
1. Поцинковано колено 90° 1/2 “

ком

10

2. Поцинковано колено 90° 3/4 “

ком

5

3. Поцинкована редукција
3/4 “ – 1/2 “

ком

15

4. Поцинкована редукција
1/2 “ – 3/8 “

ком

15

5. Поцинковани чеп 1/2 “

ком

10

6. Поцинковани чеп 3/4 “

ком

10

7. Поцинковани муф 1/2 “

ком

10

8. Поцинковани муф 3/4 “

ком

10

МЕСИНГАНИ ФИТИНГ
1. Месингана клизна спојница за
поцинковане цеви 1/2 “

ком

5

2. Месингана клизна спојница за
поцинковане цеви 3/4 “

ком

5

ППР ФИТИНГ
1. ППР колено, беле боје, Ø 20

ком

20

2. ППР Т комад, беле боје, Ø 20

ком

20

3. ППР обилазни лук, беле боје, Ø 20

ком

20
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4. ППР муф, са металним улошком
Ø 20, УН 1/2 “

ком

20

5. ППР колено 90° са металним
улошком Ø 20, УН 1/2 “

ком

20

6. ППР колено са ушицама са
металним улошком Ø 20, УН 1/2 “

ком

20

7. ППР колено са ушицама са
металним улошком Ø 20, УН 3/4 “

ком

20

m

20

ком

5

8. Цев Ø 20, беле боје
9. ППР вентил кугла са пластичном
ручицом, 1/2 “

ВОДОКОТЛИЋИ И ЕЛЕМЕНТИ
1. Водокотлић
„Геберит“
или
одговарајући

ком

20

2. Пловак за водокотлић
„Геберит“
или
квалитативно
одговарајући

ком

30

3. Звоно за водокотлић
„Геберит“ или квалитативно

ком

20

4. Канап са повуком за водокотлић

ком

50

квалитативно

ОПРЕМА ЗА УГРАДЊУ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТАЛО
1. Кудеља

ком

5

2. Тефлон трака

ком

30

3. Тефлон лепак

ком

5

4. Брза спојка за баштенско црево
1/2 “

ком

10

5. Брза спојка за баштенско црево
3/4 “

ком

10

6. Адаптер за повезивање црева на
унутрашњу славину

ком

5

7. Комплет од 10 комада гумица за
вентиле – 13, 16 и 19 mm

ком

20

8. Метални прикључак за баштенско
црево са гумицом 1/2 “

ком

10
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9. Метални прикључак за баштенско
црево са гумицом 3/4 “

ком

10

10. Дихтунг гума за елипсасти грејач

ком

20

11. Прохромски
шкољку

ком

40

шраф

М8за

ВЦ

ВИРБЛЕ И ВЕНТИЛИ
1. Наутилус вирбла 1/2 “

ком

40

2. Керамичка вирбла 1/2 “

ком

20

3. Горњи део вентила (точак) 1/2 “

ком

10

4. Горњи део вентила (точак) 3/4 “

ком

5

5. ЕК вентил 1/2 “ - 3/8 “

ком

15

6. ЕК вентил 1/2 “ - 3/4 “

ком

5

7. ЕК вентил 1/2 “ - 1/2 “

ком

10

8. Куглични вентил 1/2 “

ком

5

9. Куглични вентил 3/4 “

ком

3

10. Куглични вентил 3/8 “

ком

3

ГАЛАНТЕРИЈА
1. ВЦ шкољка велика

ком

4

2. ВЦ шкољка мала

ком

5

3. Трокадер керамички

ком

2

4. Лавабо надградни 40 cm

ком

5

5. Даска за велику ВЦ шкољку бела

ком

10

6. Даска за малу ВЦ шкољку бела

ком

15

КАНАЛИЗАЦИЈА
1. Метарски подни сливник
металном решетком

са

ком

7
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2. ПВЦ колено 90° Ø 50

ком

5

3. ПВЦ колено 45° Ø 50

ком

5

4. ПВЦ цев 250 / Ø 50

ком

5

5. ПВЦ коса рачва Ø 50

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 360 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивно.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ПАРТИЈА 2 – МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈЕЊЕ И ПОМОЋНА СРЕДСТВА
Редни Назив артикла
број

Јединица Количина Цена
Укупна цена Укупна цена
мере
јединице
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
мере
без
ПДВ-а
ПОЛИКОЛОР

1. Бели поликолор полудисперзија

ком

10

ком

10

ком

10

25 kg

2. Бели поликолор полудисперзија
5 kg

3. Бели

поликолор за спољну
употребу полудисперзија
5 kg

ГОТОВЕ БОЈЕ ЗА УНУТРАШЊУ УПОТРЕБУ

1. Зелена киви

kg

30

2. Жута лимун

kg

30

3. Љубичаста

kg

10

4. Плава

kg

10

5. Црвена

kg

6

„Cool“ или одговарајуће
„Cool“ или одговарајуће
„Cool“ или одговарајуће
„Cool“ или одговарајуће
„Cool“ или одговарајуће
ПОДЛОГА ЗА КРЕЧЕЊЕ

1. Подлога за кречење 1/1

kg

20

2. Подлога за дисперзивну боју 1/1

kg

5

ВАЉЦИ И ПРИБОР ЗА КРЕЧЕЊЕ

1. Ваљак велики мохер 25 cm

ком

30

2. Ваљак мали мохер 25 cm

ком

30

3. Ваљак велики обичан 25 cm

ком

30

4. Ваљак мали обичан 25 cm

ком

30

5. Ваљак мали сунђерасти 10 cm

ком

30
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6. Дршка за велики ваљак 25 cm

ком

10

7. Дршка за мали ваљак 10 cm

ком

10

8. Мрежа метална за цеђење

ком

20

9. Посуда за мали ваљак

ком

10

10. Заштитна трака за кречење 5 cm

ком

20

11. Заштитна трака за кречење 4 cm

ком

20

12. Заштитна трака за кречење 3 cm

ком

20

13. Заштитна трака за кречење 2 cm

ком

20

14. Заштитни најлон за прекривање

ком

20

ком

15

2

20 m

15. Абразивна мрежица

ТОНЕРИ ЗА ПОЛУДИСПЕРЗИЈУ

1. Жута боја 100 ml

ком

10

2. Плава боја 100 ml

ком

10

3. Црвена боја 100 ml

ком

10

4. Зелена боја 100 ml

ком

10

5. Браон боја 100 ml

ком

10

6. Окер боја 100 ml

ком

10

ЧЕТКЕ ЗА ФАРБАЊЕ

1. Четка 10 cm

ком

8

2. Четка 8 cm

ком

8

3. Четка 6 cm

ком

10

4. Четка 5 cm

ком

10

5. Четка 4 cm

ком

10
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6. Четка 3 cm

ком

10

7. Четка 2 cm

ком

10

РАЗРЕЂИВАЧИ

1. Уљани 1/1

L

40

2. Нитро 1/1

L

40

3. Акрилни 1/1

L

10

СИЛИКОНИ

1. Акрилни бели у картуши

ком

30

2. Санитарни провидни у картуши

ком

20

3. Санитарни бели у картуши

ком

20

4. Момент фикс у картуши или

ком

15

5. За високе температуре у картуши,

ком

3

6. За

ком

15

ком

10

одговарајући
црвени

заптивање канализационих
цеви, полиуретански у картуши.
„Sikaflex – 11 FC All in One“ или
одговарајући.

7. „ФТ

101“ у
одговарајући

картуши

или

УЉАНЕ ФАРБЕ

1. Бела боја за метал 0,8 kg

ком

10

2. „Слонова кост“ боја за метал

ком

5

3. Црвена боја за метал 0,8 kg

ком

5

4. Плава боја за метал 0,8 kg

ком

7

5. Тамно зелена боја за метал 0,8 kg

ком

7

6. Светло зелена боја за метал 0,8 kg

ком

5

7. Жута боја за метал 0,8 kg

ком

7

0,8 kg
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8. Основна боја за метал, сива 0,8 kg

ком

5

9. Основна боја за метал, црвена

ком

5

ком

10

0,8 kg

10. Фасадна боја 0,8 kg

НИТРО ФАРБЕ ЗА МЕТАЛ

1. Бела боја 0,75 l

ком

10

2. Црвена боја 0,75 l

ком

10

3. Плава боја 0,75 l

ком

5

4. Сива боја (основна боја) 0,75 l

ком

5

5. Црвена боја (основна боја) 0,75 l

ком

5

АУТО ЛАК У СПРЕЈУ 400 – 450 ml

1. Бела боја

ком

10

2. Црвена боја

ком

10

3. Плава боја

ком

10

4. Зелена боја

ком

10

5. Жута боја

ком

10

6. Црна боја

ком

10

7. Љубичаста бојa

ком

10

8. Златна боја

ком

10

9. Сребрна боја

ком

10

10. Безбојни

ком

5

11. Шприц гит

ком

10

АКРИЛНЕ БОЈЕ У СПРЕЈУ 400 – 450 ml

1. Бела боја

ком

20
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2. Жута боја

ком

20

3. Црвена боја

ком

20

4. Зелена боја

ком

20

5. Плава боја

ком

20

6. Златна боја

ком

20

7. Сребрна боја

ком

20

ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ И СТИРОПОР

1. Лепак CN 16 или одоговарајући

kg

3

2. Лепак за стиропор 25/1

kg

5

3. Мрежа за стиропор 25 m

ком

1

4. Угаоне лајсне са мрежицом

ком

15

5. Угаоне алуминијумске лајсне за

ком

20

6. Испуњивач за ригипс 5/1

kg

10

7. Испуњивач за ригипс 25/1

kg

5

8. Глет маса 5/1

kg

15

9. Глет маса 25/1

kg

7

10. Једнокомпонентни суви малтер,

kg

10

11. Бандаж трака

ком

10

25/1

глетовање

гранулација 1 mm 25/1
„Топалит 1“ или одговарајуће

ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА (ПУР ПЕНА)

1. Високоекспанзивна са цевчицом

ком

12

2. Нискоекспанзивна са цевчицом

ком

12

3. Високоекспанзивна за пиштољ

ком

12

4. Нискоекспанзивна за пиштољ

ком

12
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5. Полиуретанска пена за стиропор

ком

12

ЛЕПКОВИ

1. Универзални

лепак на бази
синтетичког каучука 850 ml;
„Синтелан“ или одговарајући

ком

5

2. Универзални

ком

10

3. Супер лепак 3 g

ком

20

4. Лепак за дрво 1/1

ком

5

5. Лепак за дрво у туби 100-200 g

ком

20

6. Топљива пластика (патрони) за

ком

100

7. Пиштољ за топљиву пластику

ком

10

ком

5

лепак на бази
синтетичког каучука у туби 60 g;
„Синтелан“ или одговарајуће
„Loctite“ или одговарајуће

пиштољ 8 mm
8 mm

8. Двокомпонентни лепак у шприцу
(течни метал) 20 – 30 ml

ПРИБОР ЗА ГЛЕТОВАЊЕ

1. Инокс глетерица равна 28x13 cm

ком

3

2. Инокс глетерица назубљена

ком

2

3. Инокс шпахтла широка 10 cm

ком

5

4. Инокс шпахтла 3 cm

ком

6

5. Пластична глетерица

ком

3

СДС

ком

3

7. Миксер са обичним прихватом

ком

3

8. Ручни носач шмиргле 215x105 mm

ком

4

9. Ручни носач шмиргле 210x105 mm

ком

2

ком

2

28x13 cm

6. Миксер

са

прихватом

500x100
500x60

(телескоп)

10. Стругач за малтер са 8 ножева
АЛУ. Оквирне димензије 47x9 cm.
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11. Стругач за малтер

ком

3

СТИРОПОР И СТИРОПОР ЛАЈСНЕ

1. Стиродур 20x600x1200 mm или

табла

30

2. Стиропор лајсне угаоне 4x4 cm

m

50

3. Стиропор лајсне угаоне 2x2 cm

m

50

20x615x1265 mm

БОЈЕ ЗА ДРВО

1. Премаз за дрво без лака

ком

5

2. Премаз за дрво без лака

ком

5

3. Премаз за дрво без лака

ком

5

4. Премаз за дрво без лака

ком

5

5. Премаз за дрво без лака

ком

5

6. Лак за дрво безбјни УВ отпоран

ком

5

ком

5

8. Фирнајз за заштиту дрвета 0,8 kg

ком

5

9. Нитро бајц за дрво

ком

5

10. Нитро бајц за дрво

ком

5

11. Гит за дрво 150 g

ком

10

орах 0,8 kg
тик 0,8 kg

безбојни 0,8 kg
бели 0,8 kg

зелени 0,8 kg
0,8 kg

7. Восак за дрво безбјни УВ отпоран
0,8 kg

Храст 0,8 kg

Махагони 0,8 kg

СКИДАЧИ ФАРБЕ И РЂЕ

1. Скидач фарбе 0,8 kg

ком

3

l

10

„Скидол“ или одговарајући

2. Антирост 1/1

БОЈЕ ЗА БЕТОН

1. На воденој бази, жута 0,8 kg

ком

5
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2. На воденој бази, црвена 0,8 kg

ком

5

3. На воденој бази, зелена 0,8 kg

ком

5

4. На воденој бази, сива 0,8 kg

ком

5

5. На уљаној бази, бела 0,8 kg

ком

5

6. На уљаној бази, жута 0,8 kg

ком

5

7. На уљаној бази, црвена 0,8 kg

ком

5

8. На уљаној бази, зелена 0,8 kg

ком

5

9. На уљаној бази, сива 0,8 kg

ком

5

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

1. Хидроизолациони премаз 5/1

kg

3

2. Самолепљиива гуминизирана

ком

5

3. Једнокомпонентна полиуретанска

ком

3

4. Самовулканизирајућа трака,

ком

15

CL51 или одговарајући

битуменска трака 50-100 mm,
ламинирана фолијом са једне
стране

маса за заптивање, минимално 600
ml.
Sika Swell S-2 или одговарајуће
минималне димензије 10m x 19
mm, прихватљив температурни
опсег од -40°С до +75°С.
„Würth“ или одговарајуће.

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

__________________ дина ра без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 360 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивно.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ПАРТИЈА 3 – ЕЛЕКТРИЧНИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР
Редни Назив артикла
број

Јединица Количина Цена
Укупна цена Укупна цена
мере
јединице
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
мере
без
ПДВ-а
СВЕТИЉКЕ И АРМАТУРЕ

1. Лед панел надградни 6000 K, 48 W

ком

10

ком

10

3. Лед панел надградни 6000 K, 24 W

ком

10

4. Лед панел надградни 6000 K, 24 W

ком

10

5. Лед рефлектор 150 W, 6000 K

ком

2

6. Лед рефлектор 20 W, 6000 K

ком

5

7. Фото-ћелија (фото релеј)

ком

3

8. Сензор покрета

ком

2

9. Лед цев 18 W, 1200 mm, 6500 K

ком

50

10. Лед цев 10 W, 600 mm, 6500 K

ком

20

11. Лед сијалица 15 W, E 27, 6500 K

ком

50

12. Лед сијалица 10 W, E 27, 6500 K

ком

50

13. Кружна флуо цев 32 W

ком

30

14. Флуо цев 120, 36 W

ком

50

15. Флуо цев 60, 18 W

ком

50

16. Паник лампа надградна, пуњива,

ком

100

17. Лед сијалица Е 27, 40 W

ком

5

1200x1300

2. Лед панел надградни 6000 K, 40 W
600x600
округли

квадратни

аутономија рада минимум 3 сата,
минимално 24 диоде

ОСИГУРАЧИ
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1. Осигурач, топљиви уложак 16 А

ком

50

2. Осигурач, топљиви уложак 10 А

ком

50

3. Осигурач, топљиви уложак 35 А

ком

5

4. Капа осигурача до 25 А

ком

10

5. Капа осигурача до 63 А

ком

5

ТЕРМОСТАТИ

1. Собни механички регулациони

ком

5

2. Сигурносни налегајући термостат

ком

5

3. Сигурносни термостат за ТА пећ

ком

5

4. Радни термостат за ТА пећ

ком

10

5. Сигурносни термостат за бојлер

ком

20

6. Радни термостат за бојлер

ком

15

7. Термостат бојлера, штапни убодни

ком

5

8. Термостат за рерну, капиларни

ком

5

9. Дугме термостата 0 – 90

ком

5

термостат
за ТА пећ

са сондом

„Магнохром“
„Магнохром“

400° С

ГРЕЈАЧИ

1. Грејач за бојлер „Магнохром“

ком

20

2. Грејач за бојлер 2 KW, 5/4 “

ком

5

3. Грејач шамотни спирални, 2 KW

ком

4

4. Грејач за ТА пећ „Цер“ 1666 W

ком

3

5. Грејач за ТА пећ „Цер“ 1100 W

ком

3

6. Грејач за ТА пећ „Магнохром“

ком

3

2 KW, прохром са елипсастом
фланшном и анодом
Прохром са анодом
за ТА пећ
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L-72 cm

7. Грејач за ТА пећ „Магнохром“

ком

3

ком

15

L-915 mm

8. Грејач за кварцнну пећ 1000 W

ПРЕКИДАЧИ

1. Прекидач за кварцну грејалицу

ком

30

2. Прекидач једнополни

ком

15

3. Прекидач серијски

ком

5

4. ОГ кип прекидач са тињалицом

ком

5

5. Кип прекидач са тињалицом

ком

5

6. ОГ тастер звона

ком

5

7. ОГ прекидач једнополни

ком

3

8. Прекидач гребенасти једнополни

ком

5

9. Тастер звона

ком

5

0 – 1, 16 А

УТИЧНИЦЕ И ПРОДУЖНИ КАБЛОВИ

1. Монофазна керамичка утичница

ком

20

2. Трофазна керамичка утичница

ком

5

3. Дупла монофазна утичница

ком

5

4. Продужни кабл:

ком

15

5. Струјни разделник са 3 монофазне

ком

5

6. Струјни трофазни разделник са 3

ком

3

7. Утикач монофазни, угаона

ком

10

са поклопцем






П.П. 3 x 2,5
5 утичница
Дужина 5 m
Прекидач са тињалицом

утичнице

монофазне утичнице
виљушка
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8. Утикач трофазни

ком

5

КАНАЛИЦЕ И ОГ РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ

1. Самолепљива каналица

ком

20

ком

20

3. Разводна ОГ кутија са 4 шрафа на

ком

5

4. Разводна ОГ кутија 15 x 150

ком

2

16x25x2000 mm

2. Самолепљива каналица
25x25x2000 mm
поклопцу

КАБЛОВИ И ПРОВОДНИЦИ

1. Кабл PP/Ј 5 x 2,5

m

20

2. Кабл PP/Ј 3 x 2,5

m

30

3. Кабл PP/Ј 3 X 1,5

m

30

4. Кабл PP/Ј 2 X 0,75

m

25

5. Кабл GG/Ј 3 x 2,5

m

20

6. Кабл PP/Y 3 x 1,5

m

25

7. Кабл PP/Y 3 x 2,5

m

25

8. Силиконски проводник SF – 2,5

m

20

9. Силиконски проводник SF – 4

m

20

СИЈАЛИЧНА ГРЛА

1. Сијалично грло Е 27, керамичко,

ком

20

2. Сијалично грло Е 27, керамичко,

ком

30

3. Сијалично грло Е 27, бакелитно,

ком

10

4. Сијалично грло Е 40, керамичко

ком

3

5. Носачи флуо цеви

ком

30

са плочицом за монтажу

са назувицом, „Нопал“ или
одговарајуће
„Нопал“ или одговарајуће
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ПРИГУШНИЦЕ И СТАРТЕРИ

1. Механичка пригушница за флуо

ком

20

2. Механичка пригушница за флуо

ком

20

3. Стартер 4 – 65 W

ком

100

4. Трафо за ЛЕД траку 60 W

ком

5

цев 36 W
цев 18 W

ОСТАЛИ ПРИБОР И ОПРЕМА

1. Редна клема 1,5

ком

20

2. Редна клема 2,5

ком

20

3. Редна клема 6

ком

10

4. Испитивач напона (глинерица)

ком

5

5. ПВЦ везице 20 cm

ком

300

6. ПВЦ везице 40 cm

ком

200

7. Буксна неизолована до 4 mm2 за

ком

50

8. Обујмице са ексером 9 mm

ком

500

9. Обујмице са ексером 10 mm

ком

500

10. Обујмице са ексером 12 mm

ком

500

11. Обујмице са ексером 14 mm

ком

500

12. Вентилатор ТА пећи, десни

ком

5

13. Вентилатор ТА пећи, леви

ком

3

14. Звоно за улазна врата надградно

ком

5

15. Звоно бежично за улазна врата

ком

5

16. Батерија 1,5 V ААА

ком

50

17. Батерија 1,5 V АА

ком

50

пресовање, прохром женска
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18. Батерија 9 V алкална

ком

5

19. Батерија „дугме“ 3 V, литијумска

ком

50

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

__________________ дина ра без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 360 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивно.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ПАРТИЈА 4 – ШРАФОВСКО-БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
Редни Назив артикла
број

Јединица Количина Цена
Укупна цена Укупна цена
мере
јединице
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
мере
без
ПДВ-а
ХОЛШРАФ

1. Холшраф 100 x 6

ком

50

2. Холшраф 80 x 6

ком

50

3. Холшраф 60 x 6

ком

50

4. Холшраф 50 x 5

ком

50

5. Холшраф 45 x 5

ком

100

6. Холшраф 40 x 5

ком

100

7. Холшраф 35 x 5

ком

100

8. Холшраф 25 x 5

ком

100

9. Холшраф 50 x 4

ком

200

10. Холшраф 45 x 4

ком

200

11. Холшраф 40 x 4

ком

200

12. Холшраф 35 x 4

ком

200

13. Холшраф 25 x 4

ком

100

14. Холшраф 17 x 3,5

ком

300

15. Холшраф за ригипс 3,5 x 25

ком

300

16. Холшраф за ригипс 3,5 x 45

ком

300

17. Самоурезујући шраф са

ком

300

18. Вијак са типлом (укуцавајући) 6 x

ком

500

проширеном главом 4,2 x 16
35
УГАОНИЦИ
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1. Угаоник метални – винкла за

ком

200

2. Угаоник метални – винкла за

ком

200

3. Угаоник метални – винкла за

ком

200

4. Угаоник метални – винкла за

ком

50

полице 20 x 20 mm
полице 30 x 30 mm
полице 40 x 40 mm

полице 200 x 250 mm

ШАРКЕ И ЦИЛИНДРИ

1. Цилиндар месингани 30 x 30

ком

10

2. Катанац месингани

ком

10

3. Катанац месингани

ком

10

4. Клап шарка равна

ком

50

5. Клап шарка коленаста

ком

30

6. Брава за иверицу, штелујућа са

ком

40

7. Ринглице за ормариће од иверице,

ком

20

„Elzett“ или одговарајући

„Elzett 55“ или одговарајући
„Elzett 35“ или одговарајући

кључем
„Дабел“ или одговарајуће
приближно 70x10 mm

БУРГИЈЕ

1. Бургија за метал 3,5 mm

ком

10

2. Бургија за метал 4,5 mm

ком

10

3. Бургија за метал 5,5 mm

ком

10

4. Бургија за метал 7,5 mm

ком

10

5. Бургија за метал 9,5 mm

ком

10

6. Бургија за хилти СДС 12 x 450

ком

2

7. Бургија за хилти СДС 14 x 450

ком

2

8. Бургија за хилти СДС 16 x 450

ком

2

9. Бургија за хилти СДС 18 x 450

ком

2
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10. Бургија степенаста, за ивервијак

ком

5

11. Бургија степанаста „јелкица“

ком

3

12. Магнетни наставак за шраилицу,

ком

5

6 – 32 mm

минималне дужине 100 mm

РЕЗНЕ ПЛОЧЕ

1. Резна плоча 115x1 mm

ком

20

2. Ламелни диск 125 са шмирглом

ком

20

3. Брусна плоча 230x6 mm

ком

5

4. Кружна тестера за дрво 125 mm

ком

3

5. Кружна тестера за дрво 115 mm

ком

3

6. Тестера за ручни циркулар 235x25

ком

4

7. Кружна дијамантска тестера за

ком

3

8. Кружна дијамнтска плоча за камен

ком

5

mm
керамику 125 mm
115
АЛАТИ И ПРИБОР

1. Тапетарска хефталица ручна

ком

4

2. Клешта за поп нитне

ком

2

3. Пиштољ за пур пену

ком

3

4. Скалпел 18 mm

ком

30

5. Комплет од 9 комада торекс

ком

3

6. Насадни цеваст кључ за грејаче

ком

1

7. Насадни цеваст кључ за грејаче

ком

1

8. Маска за варење

ком

2

9. Спреј одвијач са цевчицом 400 ml,

ком

12

шрафцигера од Т10 до Т50
5/4 “
6/4 “

„WD 40“ или одговарајући
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10. Спреј за чишћење кочница

ком

10

11. Грађевинска метална колица са

ком

2

12. Лопата матална са дрвеном

ком

5

13. Лопата ПВЦ са дрвеном дршком

ком

10

14. Мистрија за малтер, стандардна

ком

3

15. ПВЦ пердашка

ком

2

16. Метална вангла зидарска са

ком

5

17. ПВЦ вангла зидарска са дршком

ком

10

18. Апарат за електролучно

ком

1

19. Жица за СО2 0,8 mm

kg

10

20. Жица за СО2 0,6 mm

kg

5

21. Троделне алуминијумске

ком

1

22. Акумулаторска бушилица 12 V

ком

1

23. Брусилица 115 угаона минимално

ком

1

24. Шелна са шрафом 5/4 “

ком

20

25. Шелна са шрафом 6/4 “

ком

20

26. Сајла за одгушивање канализације

ком

2

ком

4

750 ml
једним точком и две ручке
дршком

(за чишћење снега)
величина

дршком

заваривање
СО2, инвертер 200 А

мердевине 3 x 11

батерија минимални капацитет 2
Ah
720 W
„Makita“ или одговарајућа

12 mm

27. Сајла за одгушивање канализације
6 mm

ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ И ПРОФИЛИ

1. Квадратна цев, разно

kg

320
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2. „L“ профил

kg

200

КЛАСЕРИ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА РАФОВЕ

1. ПВЦ контејнер за шрафове

ком

20

ком

50

ком

100

46x28x18 cm

2. ПВЦ контејнер за шрафове
30x20x16 cm

3. ПВЦ контејнер за шрафове
21x15x13 cm
УКУПНО:

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

__________________ дина ра без ПДВ-а
__________________ динара са ПДВ-ом
Без аванса
____ дана (максимално 45 дана од дана пријема рачуна)
____ дана (миминално 360 дана од дана отварања понуда)
У року од 24 сата од пријема требовања. Сукцесивно.
Франко магацин наручиоца
м.п.

Потпис овлашћеног лица:
______________________________
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ПРИЛОГ 3
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Редни
број

Обавезни услови

Упутство за доказивање
прописаних услова
(врста доказа )

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан Извод из регистра надлежног органа
у одговарајући регистар

2.

Да он и његова законски заступник није осуђиван за неко Потврде надлежног суда (потврде не
од кривичних дела као члан организоване криминалне старије од 2 месеца од дана отварања
групе, да није осуђиван за кривична дела против понуда)
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре

3.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавен Потврде надлежног пореског органа и
дажбине у складу са прописима Републике Србије или организације за обавезно социјално
стране државе, када има седиште на њеној територији.
осигурање или потврде надлежног
органа да се понуђач налази у
поступку приватизације (потврде не
старије од 2 месеца од дана отварања
понуда)

4.

Изјава понуђача да су при састављању понуда поштовали Попуњен Прилог 5
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на конкурсне документације
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине

5.

Изјава о независној понуди

Попуњен Прилог 6
конкурсне документације

6.

Модел уговора

Попуњен Прилог 7
конкурсне документације

7.

Образац структуре цене

Попуњен Прилог 8
конкурсне документације

8.

Образац трошкова припреме понуде

Попуњен Прилог 9
конкурсне документације

НАПОМЕНА:
Испуњеност услова под редним бројевима 1, 2, 3, и 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку
јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији – попуњен
Прилог 4.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама..
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, 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 пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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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.
Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за регистрацију привредних субјеката,
није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1)
до 4) ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с
тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
У случају подношења заједничке понуде, све изјаве попуњава сваки учесник у заједничкој понуди (копирати у
потребном броју примерака).
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ПРИЛОГ 4
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У
вези
са
понудом,
коју
„_________________________________________“
из
________________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“
Смедерево, за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара, број набавке
1.1.3/18, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу..
ИЗЈАВУ

„____________________________________________________“
улица________________________________________,

матични

из
број

______________________________,
____________________,

шифра

делатности______________, ПИБ број_____________________, ПДВ број __________________, рачун број
_____________________________________________ код ____________________________________, лице за
контакт __________________________, контакт телефон __________________________,
ИСПУЊАВА СВЕ ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ КАО ПОНУЂАЧ, утврђене у члану 75. Закона о јавним набавкама и
конкурсној документацији, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
У
вези
са
понудом,
коју
„______________________________________________“
из
___________________________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ Смедерево,
за прикупљање писаних понуда за доделу јавне набавке мале вредности добара, број набавке 1.1.3/18, под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
„___________________________________________________________________________________“
_____________________________,

улица

_______________________________________,

матични

из
број

____________________, шифра делатности ______________, ПИБ број _____________________, ПДВ број
__________________,

рачун

број

___________________________________________________

код

____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт телефон
__________________________,
је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У

вези

са

понудом,

коју

„_____________________________________________________“

из

_______________________________________, доставља по позиву ПУ „Наша радост“ Смедерево, за
прикупљање писаних понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, број набавке 1.1.3/18, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
„____________________________________________________________“ из _____________________________,
улица _______________________________________, матични број ____________________, шифра делатности
______________, ПИБ број _____________________, ПДВ број ________________________, рачун број
________________________________________________________

код

____________________________________, лице за контакт ____________________________, контакт телефон
__________________________,
потврђује да је понуду поднело независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
Датум и место:
________________
М.П.
_____________________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 7
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОНУЂАЧ:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ ( у даљем тексту овог уговора: продавац )
НАРУЧИЛАЦ:
Предшколска установа «Наша радост» Смедерево (у даљем тексту овог уговора: наручилац), Војводе
Мишића 4, ПИБ: 101926189, Регистарски број: 6183008457, Шифра делатности: 85321, Матични број:
07143257, коју заступа Мирјана Ћосић, директор.
Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Члан 1.
Предмет Уговора је куповина хемијских и ПВЦ средстава у количинама према плану јавних набавки. Саставни
део уговора је понуда понуђача бр. ____/18 (попуњава наручилац).
Члан 2.
Наручилац плаћање врши одложено, максимално у року од 45 дана.
Члан 3.
Рок за испуњење уговора од стране добављача по захтеву наручиоца.
Члан 4.
Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара српском стандарду за ту врсту
робе. Понуђач има обавезу да при испоруци добара, доставу робе прати уредна документација по важећем
закону за ту врсту добара. Наручилац је овлашћен да изврши контролу квалитета испоручене робе на месту
пријема, током или после испоруке. У случају да се утврди одступање од уговореног квалитета производа,
трошкови контроле падају на терет добављача. Уколико испорука не задовољава тражени квалитет и уговорену
количину добављач је у обавези да отклони такве недостатке одмах након рекламације, а уколико не испуни ову
обавезу, наручилац је овлашћен да раскине уговор без отказног рока.
Члан 5.
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 6.
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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 7.
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 8.
Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писменом
облику.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 10.
Наведене количине у техичкој спецификацији су оквирне. Достављање добара који не одговарају опису
позиције у техничкој спецификацији, основ су за једнострани раскид уговора од стране наручиоца.
Члан 11.
Важност уговора је 12 месеци, односно до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности шта пре
наступи.Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до износа одобрених
апропријација за ту намену у тој буџетској години.
Члан 12.
Након закључења уговора о јавној набавци може доћи до промене цене само због објективних разлога и то у
складу са кретањима цена на тржишту уља за ложење у Републици Србији, а који се дефинишу посебним
прописима.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 примерка.
Саставни део овог уговора је понуда понуђача.

Наручилац:

Понуђач:

______________________
Светлана Марковић

______________________
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ПРИЛОГ 8
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4, 11300 Смедерево
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
Хемијска и ПВЦ средства за одржавање хигијене у објектима
____________________________
(без ПДВ)
(словима: ____________________________________________________________________)
1.

Цена у укупном износу од:

Цена у укупном износу плус ПДВ _____% ________________________________
(са ПДВ)
(словима: ____________________________________________________________________)
2.

Рок плаћања:
Одложено на ____ календарских дана.

3.
Рок испоруке:
У року од _________________________________________ од тренутка пријема требовања.
4.

Рок важења понуде: _____ дана

За понуђача:
Назив/седиште:
______________________________________
Матични број понуђача:
______________________________________
Адреса:
______________________________________
Име и презиме потписника уговора: ______________________________________
Ауторизовани потпис:
______________________________________
Контакт телефон/факс:
______________________________________
Електронска адреса (e-mail):
______________________________________
М.П.
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