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БРОЈ:404-170/2013

ДАТУМ:26.09.2013.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, АЛАТА И РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА И АЛАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4:
ПАРТИЈА 1. – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП 25/2013

Позив и Конкрсна документација
објављени на ПЈН и интернет страници
наручиоца:
Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

27.09.2013.године
28.10.2013.године до 11,00 часова
28.10.2013.године у 12,00 часова

Нови Сад, септембар 2013.године
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.
124/12) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацијеу
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр.29/13) а у вези са Одлуком о покретању поступка број 404-170/2013 од
19.09.2013.године ( ЈН ОП 25/13)
Комисија за јавну набавку образована Решњем директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа број 404-170/2013 од 19.09.2013.године
припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, АЛАТА И РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА И АЛАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4:
ПАРТИЈА 1. – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП 25/2013

Садржина конкурсне документације:
1) општи подаци о јавној набавци
(1)
назив, адреса и интернет страница наручиоца
(2)
напомена да се спроводи отворени поступак
(3)
предмет јавне набавке (добра, услуге, радови)
(4)
назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци или оквирног споразума
(5)
напомена уколико мје у питању резервисана набавка
(6)
напомена уколико се спроводи електронска лицитација
(7)
контакт (лице или служба)
2) подаци о предмету јавне нбавке
(1)
опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
(2)
опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама,
назив и ознака из општег речника нбавки
(3)
врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног
или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у
случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив,
адреса и интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни
споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за
централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради
закључења оквирног споразума
3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
4) техничка докумнетација и планов
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5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона
о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
6) упутство понуђачима какао да сачине понуду
7) образац понуде
8) модел уговора
9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
10) образац трошкова припреме понуде
11) образац изјаве о независној понуди
12) образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН
13) остали обрасци

Комисија:
1. Јелена Шкорић, члан
2. Анела Амиџић, члан
3. Горан Простран, члан
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1)назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа
Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
Интернет страница наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs
(2)напомена да се спроводи отворени поступак:
За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак, у складу са Законом
о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
На ову јавну набавку ће се примењивати, поред прописа и става 1. ове тачке, и:
-Закон о општем управном поступку
-Закон о облигационим односима
-Покрајинска скупштинска одлука о буџету АПВ за 2013.годину
-подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама.
(3)предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):
Предмет јавне набавке бр.ЈН ОП 25/2013 је набавка добара - потрошни
материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање
комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
Партија 2. - Aлат за рад мајсторских радионица
Партија 3. - Резервни делови за рад мајсторских радионица
Партија 4. - Алат за одржавање комуникационог система.
Ова конкурсна документација се односи на Партију 1.
(4)назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
или оквирног споразума:
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(5)напомена уколико је у питању резервисана набавка:
У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.
(6)напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.
(7)контакт (лице или служба):
Контакт лице у предметном поступку је:
-Јелена Шкорић, телефон 021 21 00824 e-mail: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НБАВКЕ

(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: добра - потрошни материјал, алат и резервни делови за
рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система, обликоване
по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
Партија 2. - Aлат за рад мајсторских радионица
Партија 3. - Резервни делови за рад мајсторских радионица
Партија 4. - Алат за одржавање комуникационог система
Назив и ознака из ОРН:
44110000 - Грађевински материјали, 44170000 - Плоче, лимови, траке и фолије у вези
са грађевинским материјалом, 44190000 - Разни грађевински материјали, 44300000 Каблови, жице и сродни производи, 44411000 - Санитарни производи, 44500000 Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге, 44621110 Радијатори за централно грејање, 44810000 – Боје, 44820000 – Лакови, 44830000 Смоле, пунила, кит и растварачи, 32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема,
31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке, 31200000 - Апарати за контролу и
дистрибуцију електричне енергије, 31700000 - Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал
Партија 1.
44110000 - Грађевински материјали, 44170000 - Плоче,
лимови, траке и фолије у вези са грађевинским
материјалом, 44190000 - Разни грађевински материјали,
44300000 - Каблови, жице и сродни производи, 44411000
- Санитарни производи, 44621110 - Радијатори за
централно грејање, 44810000 – Боје, 44820000 – Лакови,
44830000 - Смоле, пунила, кит и растварачи, 31500000 Расветна опрема и електричне светиљке, 31200000 Апарати за контролу и дистрибуцију електричне енергије
Партија 2.
44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни
елементи, ланци и опруге
Партија 3.
31700000 - Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал
Партија 4.
32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема
(2)опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив
и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке је обликован по партијама од 1 до 4.
Опис партије
Партија 1. - Потрошни
материјал
за
рад
мајсторских радионица

Партија 2. - Aлат за рад

Назив и ознака из општег речника набавки
44110000 - Грађевински материјали, 44170000 Плоче, лимови, траке и фолије у вези са
грађевинским материјалом, 44190000 - Разни
грађевински материјали, 44300000 - Каблови, жице
и
сродни
производи,
44411000 Санитарни
производи, 44621110 - Радијатори за централно
грејање, 44810000 – Боје, 44820000 – Лакови,
44830000 - Смоле, пунила, кит и растварачи,
31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке,
31200000 - Апарати за контролу и дистрибуцију
електричне енергије
44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни
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мајсторских радионица

елементи, ланци и опруге

Партија 3. - Резервни
делови за рад мајсторских
радионица

31700000
Електронски,
електротехнички материјал

Партија 4. - Алат за
одржавање
комуникационог система

32520000 - Телекомуникациони каблови и опрема

електромеханички

и

(3)врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног
или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у
случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и
интернет страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу
уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке,
ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума:
Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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3) ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
3)1)врста техничке карактеристике (спецификације):
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД
МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
1. MOLERI MATERIJAL

RB

NAZIV

1

POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za bojenje unutrašnjih površina
zidova. Izrađena od kvalitetnih sintetičkih disperzivnih veziva, pigmenata,
punila i aditiva. Da se razređuje u 10 - 15% vode i nanosi na zid valjkom ili
četkom, u dva sloja. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom premazu.
Pakovanje u plastične kante i pvc foliju unutar kante. Pakovanje od 25 kg,
kao što je boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje unutrašnjih površina zidova.
Da se razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva
sloja. Gotovi pun kolor. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom premazu.
Pakovanje od 25 kg, kao što je boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena od mineralnih veziva, punila
i aditiva. Glet je namenjen za gletovanje unutrašnjih površina zidova.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg, kao što je glet masa
marke "HGP" ili odgovarajuće.

2

3

4

5

SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu izrađena od mineralnih veziva,
punila i aditiva. Namenjen za gletovanje spoljašnjih malterisanih zidova,
betonskih površina i sl.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25 kg, kao što je glet masa marke
"HGP" ili odgovarajuće.
FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne klizi. Širina rolne od 350 do 380cm.
Težina rolne 50 kg

JED.
MERE

KOLIČINA

kg

1.500

kg

50

kg

300

kg

25

rolna

7

6

PAPIRNA TRAKA. Da omogućava tačno nanošenje, oštre ivice na glatkim i
grubim površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje bez ostataka od 6 do 7
dana u zatvorenom prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina 5cm a
dužine 50m po komadu, kao što je traka marke "TESA" ili odgovarajuće.

kom

150

7

PAPIRNA TRAKA . Da omogućava tačno nanošenje, oštre ivice na glatkim
i grubim površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje bez ostataka od 6 do 7
dana u zatvorenom prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina od 19mm
do 20mm a dužine 50m po komadu, kao što je traka marke "TESA" ili
odgovarajuće.

kom

10

8

EMAJL LAK boja po izboru Naručioca (beli, zeleni, oker, crni, braon, crveni,
žuti ...) koji se koristi kao završni premaz za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i
spoljašnjih, metalnih i drvenih površina. Postojan na povišene temperature
do 120°C. Da se nanosi se u dva sloja preko osnovne boje za metal ili
uljane boje za drvo. Da se nanositi četkom, valjkom ili špricem.
Razređivanje od 10% do 20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje za 12- 24 sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75 l, kao što je lak marke "ZORKACOLOR" ili
odgovarajuće.

kom

40
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9

ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih veziva, lanenog ulja i belih punila.
Da se koristi se za zaštitu drvenih i metalnih površina u enterijeru i
eksterijeru. Nanošenje četkom, valjkom ili špricem u jedan do dva sloja.
Razređivanje od 10% do 15%. Da je Suv na dodir za 1-3 sata po
nanošenju, ponovno nanošenje moguće posle 12-24 sata. Potrošnje 10-11
m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l , kao što je boja marke
"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće.

kom

30

10

ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira finoće 220,
dimenzija 230x280mm , kao što je šmirgl marke "SMIRDEX-GRČKA" ili
odgovarajuće.

kom

100

11

ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira finoće 240,
dimenzija 230x280mm , kao što je šmirgl marke "SMIRDEX-GRČKA" ili
odgovarajuće.

kom

60

12

FUGEN FILER sporovezujući gips za popunu pukotina
i lepljenje bandaž traka , kao što je sporovezujući gips marke "RIGIPS" ili
odgovarajuće.

kg

150

13

TONER ZA POLUDISPERZIJU, boja po izboru Naručioca (crni, žuti, oker,
zeleni, crveni, braon, plavi...). Pigment za nijansiranje unutrašnjih boja.
Pakovanje od 100 ml , kao što je toner marke "DIPICOLOR" ili
odgovarajuće.

kom

100

14

GIT ZA DRVO BELI. Pripremljen git za površinsku popravku i oštećenja na
drvetu, koristi se pre bojanja s lazurnim i pokrivnim bojama.
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm. Pakovanje 0.75 kg, kao što je
git marke "JUB Akrilin" ili odgovarajuće.

kom

6

15

ULJANI RAZREĐIVAČ . Smesa organskih rastvarača namenjena za
razređivanje emajla, radijator laka, osnovnih boja za metal, uljanih boja za
drvo, boje za beton, kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar, kao što je
razređivač marke "ZORKACOLOUR" ili odgovarajuće.

kom

10

16
17

SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene disperzije 280ml
SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski zaptivač otporan na vlagu,
pogodan za spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od 400 ml tuba , kao
što je silikon marke "SIMSON SANITAR" ili odgovarajuće.

kom
kom

10
10

18

LAZURNI PREMAZ ("Zorkacolor" ili odgovarajuće) za zaštitu drveta od
uticaja vlage, kiše, mraza, sunca, truleži i štetočina. Izrađen je od smola i
pigmenata koji su postojani na svetlost uz dodatak sredstava sa
fungicidnim i baktericidnim dejstvom. Ne razređuje se. Za pranje alata
koristi se uljani razređivač. Suv na prašini za 8-10 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75l .

kom

6

19

LAK LAZURA ("Zorkacolor" ili odgovarajuće). Otporan je na UV zrake.
Koristi se za zaštitu drvenih površina koje su izložene visokoj vlažnosti. Štiti
drvo od uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Ton boje po izboru Naručioca.
Ne razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv na prašinu
za 8-10 sati po nanošenju, ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja 1416 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
LAK ZA ČAMCE ("Zorkacolor" ili odgovarajuće) bezbojni završni premaz
izrađen na bazi sintetičkih smola i sredstava protiv drvenih moljaca,
insekata i drugih mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan na kišu i
kondenzaciju. Koristi se za zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina
čamaca, lamperije, brodskog poda, baštenskih garnitura i slično.
Razređivanje od 12% do15%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju, ponovno nanošenje za 24 sata.
Potrošnja 10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru Naručioca. Pakovanje od 400ml.

kom

12

kom

1

kom

4

20

21

2. STOLARI MATERIJAL
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RB

NAZIV

1

AKRILNA ZAPTIVNA MASA ("TKK TEKADOM" ili odgovarajuće).
Jednokomponentna zapivna masa na osnovi akrilne disperzije koja se
upotrebljava za zaptivanje poroznih materijala - beton, gasbeton, drvo,
keramičke pločice, gipsane ploče. Za spojeve kod prozorskih okvira, vrata,
za popravku manjih pukotina na zidovima, spojeve među gipsanim pločama
i betonskih delova, spojevi između raznih poroznih materijala. Po sušenju
postaje neosetljiv na vodu, da se može farbati, odporan na atmosferske
uticaje, sunčevu svetlost. Pakovanje od 300 ml po komadu.
EKSERI 20mm čelični
EKSERI 30mm čelični
EKSERI 40mm čelični
EKSERI 50mm čelični
EKSERI 60mm čelični
EKSERI 70mm čelični
Trougaona zakačaljka za slike, veća ( po uzorku)
Trougaona zakačaljka za slike, manja ( po uzorku)
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 10mm
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina
DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina
DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm bukovina
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA po uzorku
ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA ( po uzorku)
ŠARKE ZA STAKLO, ravne ( po uzorku)
ŠARKE ZA STAKLO, krive ( po uzorku)
DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU
UNIVER PLOČE d=18mm, boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca sa ABS,
u cenu uračunati i sečenje na dimenzije koje određuje Naručilac.
UNIVER PLOČE d=28mm, boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca sa ABS,
u cenu uračunati i sečenje na dimenzije koje određuje Naručilac.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Kant traka širina 32mm , boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca, dužina
kotura 50m

22

Lesonit ploče , boja, vrsta i dezen po izboru Naručioca

JED.
MERE

KOLIČINA

kom

10

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
m
m
m
kom
kom
kom
kom
m
m2

1
1
1
1
1
1
20
20
50
10
10
10
30
20
20
20
250
50

m2

25

kotur

2

m2

50

2

12

23

Šper ploče d=6mm

m

24

Šper ploče d=12mm

m2

16

25
26
27
28

Metalne nogice za nameštaj visina 10cm ( po uzorku)
Ručke drvene - dugme ( po uzorku)
Stirodur zeleni 120x50x3 cm
KRILO DRVENIH VRATA, DUPLO ŠPEROVANIH sa
potrebnim okovom cilindričnom bravom, kvakom i šiltom. Tri primerka
ključa. Krilo vrata do 3m2. Šilt i kvaka po izvoru Naručioca.

kom
kom
table
kom

40
50
5
3

29

PROZORI DRVENI DVOSTRUKI zastakljeni
ravno providno staklo 3 mm. Prozor do 2m2

kom

1

JED.
MERE

KOLIČINA

3. ZIDARI - KERAMIČARI MATERIJAL
RB

NAZIV

1
2

ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih primesa i mulja
FRAKCIJA bez organskih primesa i mulja

m3
m3

2
2

3
4

PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih primesa
CEMENT MC 32,5

m3
kg

2
100
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5
6

KREČ GAŠENI U VREĆAMA
Podne keramičke pločice, debljine 8mm, dimenzija 33x33cm, vrsta, dezen i
boja po izboru Naručioca, lake za čišćenje, otporne na kiseline, mat
površine, otporne na ambroziju; jednobojne, melirane.

kg
m2

400
45

7

LEPAK ZA PLOČICE 16 od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva

kg

1.000

8
9
10
11

FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva
PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 750 ml.
FOLIJA PVC 015 zelena. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 50 kg
TVRDI TERVOL U PVC FOLIJI

kg
kom
rolna
m2

10
40
2
25

12
13
14

GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x20-50x50mm, tabla 1,0x2,00m
PERTLANO PLETIVO 2mm, okca od 25x25-50x50mm, tabla 1,0x2,0
Konopac d=3cm

tabl
tabl
m

2
2
10

15

Sikaelastic 450 , elastična jednokomponentna poliuretanska
vodonepropusna membrana sa primenom u tečnom stanju . Pakovanje od
7 kg.

kg

14

16

Sikaelastic 445 , UV otporna, elastična poliuretanska vodonepropusna
membrana. Boja RAL 7032. Pakovanje od 18 kg.

kg

18

17

SAMORAZLIVAJUĆA MASA za izravnjavanje podova

kg

250

18

GIPS PLOČA debljine 12,5mm koje se koriste za oblaganje zidova i
plafona.

m2

20

19

VODOOTPORNA GIPS PLOČA debljine 12,5mm , namenjena za
oblaganje plafona i zidova na mestima gde postoji vlaga.

m2

30

20

ISPUNA za spojeve gips-kartonskih ploča. Upotreba sa bandaž trakom i
gletovanjem spoja.

kg

5

21

BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 5cm dužina minimalno 80m u jednom koturu

rolna

1

22

Jednokomponentna masa za zaptivanje spojeva na bazi bitumena.
Potrebno je da se vezuje za podloge kao što su beton, kamen, drvo, metal,
bitumenski premazi. Pakovanje od 300 ml po komadu. Kao što je masa za
zaptivanje "Sika BlackSeal" ili odgovarajuće.

kom

4

23

Samolepljiva, gumizirana, bitumenska zaptivna traka laminirana
aluminijumskom folijom. Upotreba za zaštite od prodora vode kod krovnih
obloga i pukotina. širina rolne 5cm a dužina 10m kao što je traka "Sika®
MultiSeal" ili odgovarajuće.

rolna

1

24

Stiropor EPS 150, debljine 5cm.

m2

15

2

25

Laminat, upotrebne klase 32, debljine 8mm, otpornog na habanje, mrlje, žar
od cigarete; antistatičan, zaštićen od prodora vlage; postojane boje, sa
efektom četkanja površinskog sloja. Boja: tamni hrast; sirovinski sastav:
HDF. Isporučiti u kompletu sa PVC folijom i sunđerastim filcom.

m

26,06

26

Lajsne za laminat. Boja: tamni hrast; sirovinski sastav: MDF.

mI

24

27

Višenamenski jednokomponentni elastični lepak i zaptivna masa, koristi se
kao izuzetno jak lepak za građevinske konstrukcije. Pogodan za unutrašnje
i spoljašnje lepljenje. Pakovanje od 300 ml po komadu. Kao što je lepak
"SikaBond T2" ili odgovarajuće.

kom

1

JED.
MERE

KOLIČINA

4. BRAVARI MATERIJAL
RB

NAZIV

1
2

ŠARKE ZA DRVENA VRATA ( po uzorku)
CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA METALNA VRATA ("BANE A.D."
"cilindrični uložak 3647" ili odgovarajuće) 27,5+27,5mm u pakovanju sa 3
ključa i vijkom M5x50

kom
kom

10
1

3

BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN KLJUČ- brava 6-ica.

kom

4
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4
5

BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN KLJUČ- brava 8-ica.
SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA ("BANE A.D." "brava 1340" ili
odgovarajuće) Sigurnosna prikivajuća brava za vrata sadrži cilindrični
uložak, prihvatnik sa distantnim pločicama i zadržač. Sa spoljne strane
vrata brava se zaključava ključem dok se sa unutrašnje strane vrata
zaključavanje vrši sa dugmetom. Isporučuje se sa 5 ključeva.

kom
kom

4
1

6
7
8
9

ZASUN ("BANE A.D." " zasun 5215" ili odgovarajuće)
KLJUČ ("BANE A.D." "ključ 8312" ili odgovarajuće).
KLJUČEVI ŠUPLJI RAZNI ( po uzorku)
KATANAC ("BANE A.D." "katanac 8708" ili odgovarajuće). Katanac sa
kaljenom obujmicom.

kom
kom
kom
kom

30
80
10
10

10

TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva mast za podmazivanje
kotrljajućih i kliznih ležajeva. pakovanje od 1 kg

kg

2

m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m

18
18
18
18
12
42
12
150
80
50
2
2
2
2
300
3
100

JED.
MERE

KOLIČINA

11
CRNE CEVI KUTIJE 40/40
12
CRNE CEVI KUTIJE 30/30
13
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20
14
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40
15
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30
16
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40
17
"L" PROFIL 25/25mm gvozdeni
18
VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan
19
VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan
20
RIGLE PO UZORKU
21
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 15
22
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 14
23
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 13
24
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 12
25
Šraf M8 x 30
26
SPREJ ODVIJAČ VD40
27
SAJLA za jarbole Ø 5 mm.
5. TAPETARI MATERIJAL
RB

NAZIV

1
2
3

ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje prostorije
STIROPOR D=5cm dimentije 120x60
UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog kaučuka u organskim rastvaračima
JUS H.K2.101

m2
tabl
kg

30,0
5,0
20,0

4
5
6

KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 40 kalemi dužine 5000m
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 kalemi dužine 5000m
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 pakovanje od 5000kom

kale
kale
kutij

8,0
14,0
6,0

7

KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10 pakovanje od 5000kom

kutij

6,0

8

TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm bele boje

m

40,0

9

KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8, pakovanje u kutiji od 5000 kom

kutij

2,0

10
11
12
13
14
15
16
17

KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 , pakovanje u kutiji od 5000 kom
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ( za Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 (za Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 (za Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za Bagat šivaću mašinu)
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS 140 cm
POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički kanap tebljine 4mm

kutij
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
30,0
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18
19
20
21
22
23

EKSERI TAPETARSKI "U" 20/20 spona sa običnim šiljcima čelična žica
EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj
KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni
ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po zahtevu Naručioca
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na dužinu od 4,5m
Eko koža za presvlačenje nameštaja. Gumirana, dvoslojna, blagog slaja,
veran utisak prirodne kože. Sirovinski sastav: gornji sloj 100% PVC, donji
sloj 15% pamuk i 85% poliester. Jednostavno održavanje. Preporuka:
proizvođač "Atlas" ili odgovarajuće. Boja: smeđa.

kg
kom
kg
m
M2
m2

1,0
100,0
2,0
20,0
0,2
15,0

24

Kaiševi za nošenje nameštaja ("Forearm Forklift-Carry Furnishings Easier"
ili odgovarajuće). Komplet se sastoji od dva kaiša. Nosivost kaiševa
minimalno 900 kg.

kompl.

1,0

kg

1,0

JED.
MERE

KOLIČINA

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
pari
kom

3
3
2
15
30
10
10
2
2
1
5
8
2
30

JED.
MERE

KOLIČINA

član.
kom
kom

16
1
1

JED.
MERE

KOLIČINA

25
Žica 1,2 mm
6. VODOINSTALATERI MATERIJAL
RB

NAZIV

1
BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA 2CEVI niklovne
2
BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA ZIDNA niklovane
3
UMIVAONIK SA STUBOM 600mm
4
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane (žičani bužir)
5
"T" KOMAD Ø=2Omm plastični
6
MUFOVI Ø=20mm spoljašnji navoj plastični
7
CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m
8
Protočni bojler prohromski od 10l
9
Bojler prohromski od 10 l potisni
10
Prohromski bojler od 80 l
11
Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće - niskomontažni
12
Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće - visokomontažni
13
Jednoručna baterija za protočni bojler
14
Kanap sa rukohvatom za vodokotlić
7. INSTALATER GREJANJA MATERIJAL
RB
1
2
3

NAZIV
Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )- q=235W( za t=60)
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI" Ø 5/4 cola, levi navoj
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI" Ø 5/4 cola, desni navoj
8. ELEKTRO MATERIJAL

RB

NAZIV

1
2

Kabel PPL 3x1.5mm2
Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP ND AC-MLO, "Philips" ili
odgovarajuće.

m
kom

50
2

3

Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH, "Philips" ili odgovarajuće, sa
visilicama

kom

2

4
5

Svetiljka TCS 260 2x49W/830 HFP D6 WH, "Philips" ili odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) EKONOMY 6Y 33W 827 E27,
"Philips" ili odgovarajuće.

kom
kom

2
16

6

Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) EKONOMY 6Y 23W 827 E27,
"Philips" ili odgovarajuće.

kom

26

7

Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) EKONOMY 6Y 20W 827 E27,
"Philips" ili odgovarajuće.

kom

26
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8
9
10
11
12

Luster grla порцуланско E27 100W
Sijalice E27 75W
Sijalice E27 60W
Sijalice E27 40W
Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14, indeks reprodukcije boje 82%,
420lm, životni vek 8000sati, "Philips" ili odgovarajuće.

kom
kom
kom
kom
kom

20
10
20
250
50

13
14
15
16

Sijalice E14 reflektorske 60W
Унакрсни прекидач (у зид) 10/16A-250 V
Minjon sijalice 40W E14
Fluorescentna cev od 18W sa toplom belom svetlošću (8270K ili 8300K)

kom
kom
kom
kom

10
10
150
200

17
18

Starter S2 4W-22W 220-240V "Philips" ili odgovarajuće.
Fluorescentna cev MASTER TL5 High Efficiency 35W/827, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom
kom

300
10

19

Fluorescentna cev MASTER TL5 High Output 49W/827, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

10

20

Fluorescentna cev MASTER TL5 High Output 54W/827, "Philips" ili
odgovarajuće.

ком

10

21

Fluorescentna cev MASTER TL-D 90 DE LUXE 36W/950, "Philips" ili
odgovarajuće.

ком

5

22

Fluorescentna cev od 36W sa toplom belom svetlošću (8270K), "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

150

23
24

Starter 4W-65W 220-240V "Philips" ili odgovarajuće.
Fluorescentna cev od 58W sa toplom belom svetlošću (8300K), "Philips" ili
odgovarajuće.

kom
kom

200
25

25
26

Grlo za fluoroscentne cevi G13
Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem za starter nadgradno sa
zavrtnjem

kom
kom

2
2

27
28
29

Padobran tiple M4
Elektronska prigušnica e-Kjoto II, "Philips" ili odgovarajuće.
Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D EII, "Philips" ili odgovarajuće.

kom
kom
kom

80
10
6

30
31
32
33
34

Prigušnica 1x36W, 230V ~50Hz, FEP
Grlo E14 keramičko 2A 250V
Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno (po uzorku)
FEP svetiljka (Klub 2D 16W)
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 28W/830oK, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom
kom
kom
kom
kom

5
10
10
2
8

35

Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH 128, 14W/830oK, sa ugrađenim
prekidačem, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

8

36

Kompaktna fluorescentna integrisana sijalica GENIE E Saver 14W/827
E27, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

8

37

Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827 E27,
indeks reprodukcije boje 82%, 810lm, životni vek 8000h, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

16

38

Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica GENIE E Saver 11W/827 E14,
"Philips" ili odgovarajuće.

kom

20

39
40
41
42
43
44

Živina sijalica 160W
Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo E27
Halogen sijalica 220V 35W ubodna
Halogen sijalica 220V 50W ubodna
Metal halogena sijalica sa dva podnoška MHN-TD 150W topla bela
Elektronska predspojna sprava za metal halogenu sijalica sa dva podnoška
MHN-TD 150W

kom
kom
kom
kom
kom
kom

6
14
5
5
5
5
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45
46
47
48
49
50

Metal halogen sijalica 150W (grlo E40)
Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 grlo)
Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 6,35 8A)
Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY 6,35 8A)
Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A
Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa uzemljenjem keramička 10/16A
250V

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
10
5

51
52

Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem 16A 380V
JUS.N.E0.350

kom
kom

3
3

53

PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem i poklopcem 10/16A
250 V)

kom

5

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Kip prekidač 16A sa indikacijom
Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V
Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V
Jednopolni prekidač (16A) u zid
Jednopolni prekidač (16A) na zid
Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V
Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 10A-250V
Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 10-80l.
Trofazni regulacioni termostatski prekidač 16A: rerne, TA peć 110 stepeni

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
20
5
25
4
2
5
10
3

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Sigurnosni termostatski prekidač za bojler 10-80l.
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od 16A sa bimetalom za TA peći
Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa dihtungom
Grejač za bojler 6kW 6/4 cola
Grejač za TA peći 1300W (šamotni AEG Magnohrom Kraljevo)
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač Elind model)
Ringle za šporet Ф9
Ringle za šporet Ф11
Ringle za šporet Ф14.5
Ringle za šporet Ф14.5 ekspres
Ringle za šporet Ф18
Ringle za šporet Ф22
Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan "Elind-u" i "Magnohrom
Kraljevo" ili odgovarajuće.)

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
2
4
2
4
4
2
2
10
2
10
2
4

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Prigušnica 125W
Monofazna OG utičnica 16A-250V sa uzemljenjem nazidna
Četkice za usisivače (usisivač je tipa Sloboda 2000)
Gips
Tiple sa šrafom F6 gužvajuće (marke SEBRA)
Tiple sa šrafom F8 gužvajuće(marke SEBRA)
Tiple sa šrafom F10 gužvajuće (marke SEBRA)
Tiple sa šrafom F12 gužvajuće (marke SEBRA)
VS klemne 1.5mm2 komplet reglete
VS klemne 2.5mm2 komplet reglete
Vezice PVC 30cm (4mm širina)
Осигурач цевасти ("Елвод-Крагујевац" ili odgovarajuće) 80А (100А)
Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 10A
Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 16A
Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 20A
Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 25A
Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 32A

kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
ком
ком
ком
ком
ком
ком

5
10
10
30
50
150
50
50
1
1
100
4
5
5
5
5
5
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93
94

Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 40A
Пластични орман за инсталациону опрему (разводна табла),
једноредна за 12 осигурача, са провидним поклопцем

ком
ком

5
1

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Vezice PVC 30cm (4mm širina)
Pok kanal 16x20x2000
Luster klemne 1,5 mm2
Luster klemne 2,5 mm2
Luster klemne 4 mm2
Luster klemne 6 mm2
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 mm2
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 mm2
Kontakt sprej
Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor
Protiv panik rasveta komplet nadgradna montaža
Protiv panik rasveta komplet za spuštenu montažu
Indikator-prekidač za uljni radijator
Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- uko-uto 5x32A
Ventilator ugradni za magacine Ф 300
Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14, "Philips" ili odgovarajuće.
Štedljiva sijalica PL-Electronic Ambiance 12W/827 E14, indeks reprodukcije
boje 82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili odgovarajuće.

pakov.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
16
10
10
10
5
15
15
2
6
10
6
2
1
3
30
25
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Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća 12W/827 E14, indeks reprodukcije
boje 82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

16

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

POK kanal 50x20х2000
POK kanal 16x20x2000
Sijalice za meglajd baterije 3,5-3,8V 0,3A
Papučice za provodnike od 2,5mm2
Papučice za provodnike od 4mm2
Papučice za provodnike od 6mm2
Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu (0-6 položaja)
Svetiljka метал халогена ugradna 150W
Prekidač za ringle sa 7 položaja
Vremenski relej TR35 (TZT), "Eling" ili odgovarajuće.
Flou cev 30W
Metal halogen sijalica 100 W
Halogen sijalice 75W
Halogen sijalice 150W
Halogen sijalice 300W
Halogen sijalice 500W
Protočni bojler 18kW
Разводна кутија на зид (ОГ)
ОГ конектор монофазни
Grlo za lustere E14 sa navojem (po uzorku)

m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

30
30
20
100
100
100
35
2
10
2
6
5
5
6
3
1
1
20
20
30

JED.
MERE

KOLIČINA

kom
kom
kom

50
100
100

9. ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:
RB
1
3
6

NAZIV
PTT obujmice fi 20mm
Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80
Podloška Ф8
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7
8
9
10
11
12

Vezice Beterman 4.8х3.1, fi 76
Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi)
Bakarna cev 6x1 (milimetarske cevi)
Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm
Izolir traka 20 met (crna)
Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih cevi 50mmx50m
(aluminijumska traka 107)

pako.
kg
kg
m
kom
kom

3
10
8
50
30
5

13
14
15
16
19
20
21
23
24
25

Termoband traka 50 x 50mm (Vonder)
Izolacija-DG za cev siva fi 12mm (Trocellen)
Izolacija AC 6x6 (Trocellen)
Izolacija-DG za cev siva fi 18mm (Trocellen)
Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj
Freon R22
Freon R407C (ekološki)
Nosač za klima uredjaj (komplet)
Crevo za manobaterije dužine 3met (sa silikonskim zaptivačem)
Kabel PP-L 5x1.5mm2

kom
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
m

4
50
50
50
70
4
2
10
1
150

27
29
30
31
32
33

Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 230V
Posuda sa raspršivačem za kompresor(fajtalica)
Freon R410 (ekološki)
Sredstvo za čišćenje split sistema "Foam-A-Coil" ili odgovarajuće.
POK kanal 150x60mm
POK kanal 100x60mm

kom
kom
kom
1USgal
m
m

8
3
4
8
60
40

34

Tečnost za split sisteme - "Coil Disifectan" ili odgovarajuće.

1USgal

12

3)2)квалитет, количина и опис добара, радова или услуга :
Сва понуђена добра у оквиру Партије 1. ( за која је дат опис или упућивање на
трговачку марку или „одговарајуће“) морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу
тражених карактеристика.
Понуђачи су обавезни да у колони 9. ТАБЕЛЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ – врста,тип
понуђеног материјала упишу тражене податке.У супротном понуда ће се одбити као
неодговарајућа.
Позивање Наручиоца у обрасцу понуде и спецификацији у оквиру конкурсне
документације на трговачке знаке односно робне марке су само дескриптивног
карактера а не рестриктивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове
односно робне марке у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини
еквивалентне или супериорне у односу на оне које су назначене од стране Наручиоца.
Количина и опис добара дати су у оквиру тачке 3)1) овог дела Конкурсне
докумнетације.

3)3)начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Наручилац задржава право да, у зависности од понуде и процене Наручиоца, од
понуђача захтева узорке на увид у поступку прегледа и оцене понуда.
Понуђач/Добављач коме буде додељен уговор о јавној набавци у обавези је да
испоручује добра сходно достављеним узорцима.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом
испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача на месту
испоруке добара.
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Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и
добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути Уговор и уновчити средство
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
Наведено из разлога спровођења контроле и обезбеђења квалитета који
Наручилац захтева и очекује.

3)4)рок извршења:
Добра се испоручују у року од 30 дана од дана закључења Уговора, с тим што
наручилац дозвољава добављачу да у оквиру рока од 30 дана од дана закључења
Уговора добра испоручи у највише 3 (три) дела, сопственим превозом, на адресу
Наручиоца.

3)5)место извршења или испоруке добара:
Адреса Наручиоцу, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. и адресе
објеката Наручиоца ( Вила Војводина у Сремској Каменици, Чортановцима и на
Равнама).

3)6)евентуалне додатне услуге и сл.:
Нису предвиђене.
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна докумнетација не садржи техничку документацију и планове.
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5)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку
јавне набавке:
Ред.
број

5.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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

/

6

да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, каи о да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине

Ред.
број

5.1.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

финансијски капацитет

да нема дана
неликвидности у
периоду
од
6
месеци
пре
објављивања Позива за подношење
понуда
односно
од
27.03.
–
27.09.2013.године

2

пословни капацитет

да поседује искуство у испоруци
добара која су предмет јавне набавке
минимум 5 (пет) уговора - стручне
референце за период од 5 (пет)
година – 2008,2009,2010,2011,2012.

3

технички капацитет

да располаже са 3 возила – 1 камион
и 2 комби возила за доставу
(власништво, закуп или лизинг)

4

кадровски капацитет

да има минимум 7 запослених односно
радно
ангажованих
лица
на
пословима комерцијале и возача
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5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни , у складу са чланом 80. ЗЈН да
би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број

5.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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

/

6

/

Ред.
број

5.2.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

финансијски капацитет

да нема дана неликвидности у периоду од
6 месеци пре објављивања Позива за
подношење понуда односно од 27.03. –
27.09.2013.године

2

пословни капацитет

да поседује искуство у испоруци добара
која су предмет јавне набавке минимум 5
(пет) уговора - стручне референце за
период
од
5
(пет)
година
–
2008,2009,2010,2011,2012.

3

технички капацитет

да располаже са 3 возила – 1 камион и 2
комби возила за доставу (власништво,
закуп или лизинг)

4

кадровски капацитет

да има минимум 7 запослених односно
радно ангажованих лица на пословима
комерцијале и возача

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН – услови и докази под редним бројем 1., 2.,
3. и 4. дела 5.2. Конкурсне документације.
Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.
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5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у
складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број

5.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар

2

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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

/

6

да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине

Ред.
број

5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

1

финансијски капацитет

да нема дана неликвидности у периоду од
6 месеци пре објављивања Позива за
подношење понуда односно од 27.03. –
27.09.2013.године

2

пословни капацитет

да поседује искуство у испоруци добара
која су предмет јавне набавке минимум 5
(пет) уговора - стручне референце за
период
од
5
(пет)
година
–
2008,2009,2010,2011,2012.

3

технички капацитет

да располаже са 3 возила – 1 камион и 2
комби возила за доставу (власништво,
закуп или лизинг)

4

кадровски капацитет

да има минимум 7 запослених односно
радно ангажованих лица на пословима
комерцијале и возача

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН –услови и докази под редним бројем 1., 2., 3., 4. и 6.
дела 5.3. Конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно.
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5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗЈН
1)прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и
Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне
набавке и органа надлежног за њихово издавање:
Ред.
број

1

5.4.1.ДОКАЗИ
О ИПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
извод из регистра надлежног органа
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привреног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -/
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други
орган)

2

потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а
*не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
*уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
потврду достави за сваког законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1)правно лице – уверење надлежног суда
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда (које обухвата и податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног
лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења ( за организивани
криминал) Вишег суда у Београду

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и
према емсту пребивалишта).
ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
3.

потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката
*не могу бити старије од 2 месеца пре отварања понуда
*морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда
*да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива
(Позив објављен на ПЈН 27.09.2013.године)
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-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
ПРЕДУЗЕТНИК:
-потврда 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 субјекту изречена мера забране
обављања делатности
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова
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орган надлежан за издавање:
-Привредни суд према седишту правног лица
-Прекршајни
суд
према
седишту
правног
лица
предузетника/физичког лица
или
-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике
4

односно

потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврда надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације
*не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење 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
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење 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
орган надлежан за издавање:
-Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални
центар - ___________ Филијала/експозитура - ___________ према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату
одређене врсте јавног прихода.
- Град односно општина – градска односно општинска пореска управа према
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
*уколико локална (општиснка) пореска управа у својој потврди наведе да
се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од
других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз
потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локланих
органа/организација/установа

5
6

/
Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
*изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица понуђача и оиверена печатом.
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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Ред.
број

5.4.2.ДОКАЗИ
О ИПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

1

финансијски капацитет
-потврда НБС о броју
27.09.2013.године

дана

неликвидности

за

период

од

27.03.

–

орган надлежан за издавање:
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за регистре и принудну наплату
Одељење за принудну наплату Одсек за пријем основа и налога принудне
наплате, Крагујевац
Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним
подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса:
sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs
zahtevzapotvrde@nbs.rs
Све додатне информације могу се добити на телефон 034-307-890.
2

пословни капацитет
-списак најважнијих испоручених добара који су предмет јавне набавке
за период од 5 година (2008-2012), са назначењем броја уговора по свакој
години – минимум 5 (пет) уговора за свих пет година (Образац дат у
Конкурсној докумнетацији)
-стручне референце (потврде)
које прате списак најважнијих
испоручених добара са прилагањем копија уговора
(Образац дат у
Конкурсној докумнетацији)
*Стручне референце (потврде) морају бити на обрасцу из Конкурсне докумнетације, потписана и
оверена од стране купца/наручиоца, не могу бити фотокопије или факс. У противном понуда се
одбија као неприхватљива.

орган надлежан за издавање:
-понуђа и купци/наручиоци
3

технички капацитет
-фотокопија саобраћајних дозвола

4

кадровски капацитет
- изјава о кључном техничком особљу и другим експертима који раде
за понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и о лицима
одговорним за контролу квалитета, потписана и оверена од стране
овлашћеног лица понуђача. У Изјави навести имена лица са назнаком радног
места (Образац дат у Конкурсној докумнетацији)
-копије уговора о раду односно уговора о радном ангажовању за лица
тражена кадровским капацитетом
-ППОД образац оверен за месец који претходи месецу у којем је објављен
Позив за предметну набавку ( Позив објављен на ПЈН 27.09.2013.године)

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.
На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
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услова ( члан 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као
неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном
документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се
налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова
из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.У предметном поступку и јавној набавци не
спроводи се електронска лицитација.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не
издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН чини саставни део ове
Конкурсне докумнетације и даје се за сваку партију посебно.
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 прописан начин.
2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана
77. став 4. Закона:с обзиром на тода се не ради о спровођењу поступка јавне набавке
мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива
права и 3) – хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став
1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77.
став 4. ЗЈН.
3)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова
на начин прописан чланом 77. став 5. Закона:с обзиром на то да се не ради о
спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара,
додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзамац,
Наручилац није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања
испуњености услова на начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН.
4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то
докази:
На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:
1)извод из регистра надлежног органа:
-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs линк Регистри
Привредна друштва
Претрага података
Претрага пд
Претрага пл и предузетника
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1)подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је
дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном
језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити
на страном језику:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу
начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података
који морају бити њихов саставни део:
2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или
путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и
недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим мастилом, и
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за
заступање).
Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове
покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са обавезном
назнаком на лицу коверте или кутије: "Не отварати - понуда за ЈН ОП 25/2013
Партија бр. 1 ". Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 28.10.2013. године до 11,00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
Наручилац ће
понуђачу предати потврду о пријему понуде. У потврди о пријему понуде Наручилац
ће навести дтум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,
сматраће се неблаговременом.
Обавезна садржина понуде је:
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА:
1

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације

2

Образац понуде са табеларним делом понуде

3

Образац структуре понуђене цене

4

Образац трошкова припреме понуда
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду

5

Образац изјаве о независној понуди

6

Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

7

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН

8

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија
захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

9

Модел уговора
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2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ДОСТАВЉА:
1

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације

2

Образац понуде са табеларним делом понуде

3

Образац општи подаци о подизвођачима

4

Образац структуре понуђене цене

5

Образац трошкова припреме понуде
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду

6

Образац изјаве о независној понуди

7

Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

8

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН

9

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија
захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

10

Модел уговора

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ,ДОСТАВЉА:
1

Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. ЗЈН
наведене у делу 5.4.1. и 5.4.2. Конкурсне документације

2

Образац понуде са табеларним делом понуде

3

Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача

4

Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке

5

Образац структуре понуђене цене

6

Образац трошкова припреме понуде
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду

7

Ијава о независној понуди

8

Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН
*само ако понуђач има седиште у другој држави

9

Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН

10

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко
соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија
захтева за регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке)

11

Модел уговора

2б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно
података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све
обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених
образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и
печатом понуђача.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овалшћено лице
понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.
АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група
понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у
Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и
Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи
определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце
из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати
Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде
сходно члану 81. ЗЈН,како је то и објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне
документације.
3)обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за
једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде
поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија:
Ова набавка је обликована по партијама, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
Партија 2. - Aлат за рад мајсторских радионица
Партија 3. - Резервни делови за рад мајсторских радионица
Партија 4. - Алат за одржавање комуникационог система
а ова конкурсна документација се односи на Партију 1. – Потрошни материјал за рад
мајсторских радионица.
Понуда мора да обухвати најмање једну целу партију.
Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или за више партија.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређену партију.
Уколикико подноси понуду за више партија понуђач је обавези да поднуду за
сваку партију поднесе у посебној коверти или кутији и да на коверти или кутији
назначи за коју партију се понуда подноси, на начин дефинисан у делу 6) 2) Конкурсне
документације и мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију.
Понуда за сваку партију подноси се посебно, у засебној коверти или кутији са
јасним назнакама на коју партију се понуда односи. На коверти или кутији у којој се
подноси понуда обавезно назначити "Не отварати - понуда за ЈН ОП 25/2013
Партија бр. 1 "“ и приложити тражену документацију.
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из
члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, доставља само уз прву партију за коју подноси
понуду, односно исте не мора да достави уз понуде које подноси за друге партије у
којима учествује. Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН доставља само
за Партију 1.
Обрасце наведене у табелама 1., 2. и 3. понуђач доставља за сваку партију
посебно, као је то и наведено у табелала.
4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама,
уколико је подношење такве понуде дозвољено:
Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве
понуде није дозвољена.
5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6.
Закона:
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца:
Управа за заједничке псолове покрајинских органа 21000 Нови сад Булевар Михајла
Пупина 16., путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком:
«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2013 Партија бр. 1– НЕ ОТВАРАТИ», или
«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2013 Партија бр. 1 – НЕ ОТВАРАТИ», или
«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2013 Партија бр. 1 », или
«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН ОП 25/2013 Партија бр. 1 – НЕ ОТВАРАТИ».
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају
да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења
своју понуду.
6)обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да
учествује у више заједничких понуда:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или
подноси понуду са подизвођачем.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из
претходног става ове подтачке( став 4. члана 87. ЗЈН).
7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила
поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно
подизвођачу:
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и да навде 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 подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН подизвођач испуњава на исти начин као и
понуђач.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је
дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
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плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која
се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући
добављачу да приговори ако потраживање није доспело.У том смислу потребно је да се
подизвођач обрати Наручиоцу писменим захтевом , а Наручилац ће у року од 3 дана од
дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено
изјсни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор.Након
одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова правила поступања
не утичу на одговорност добављача.
8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке:
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе
понуђача испуњавају заједно.
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење
јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке ), а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне
докумнетације у смислу навода у тачки 2) овог дела Конкурсне докумнетације.
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.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног
рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост
понуде:
9)1) Начин плаћања:вирманским, на рачун понуђача.
9)2) Услови плаћања: у року до 15 дана од дана пријема исправно сачињеног
рачуна са прилагањем отпремнице потписане од стране Наручиоца.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9)3) Рок испоруке добара: Рок испоруке добара је 30 дана од дана
закључења Уговора, с тим што добављач може да у оквиру рока од 30 дана од дана
закључења Уговора добра испоручи у највише 3 (три) дела, сопственим превозом, на
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адресу Наручиоца (Адреса Наручиоцу, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. и
адресе објеката Наручиоца ( Вила Војводина у Сремској Каменици, Чортановцима и на
Равнама).
9)4)Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:
• уколико понуђач понуди дужи рок испоруке добара од захтеваног
• уколико понуђач захтева аванс
• уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди
9)5)Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може
мењати понуду.
Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити
битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву
понуд одбити као неприхватљиву.
10) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди:
10)1) Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.
Цене које понуди понуђач биће фиксне (непроменљиве) током рока важења
уговора.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
11) податке о државном органу или организацији, односно органу или
служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су
везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код
којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном
језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН, тако да ова конкурсна документација не
садржи податке у смислу ове тачке.
12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:
12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење обавеза
у поступку јавне набавке:
а) средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке
( предаје се уз понуду)
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем ,депо картоном , која се
предаје уз понуду, као гаранција за испуњење обавеза у поступку јавне набавке.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације.У
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу
доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице,
серијским бројем менице, основом издавања - учешће на тендеру), овереног од своје
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пословне банке.У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као
неприхватљива.
Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих
података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до истека рока
важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв
Рок трајања: до истека рока важења понуде
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако
понуђач супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока
за подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о
додели уговора.
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне
документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.
Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах
након потписивања уговора са понуђачем коме је додељен уговор.
12)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење
уговорних обавеза:
а) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје
понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци у моменту закључења
уговора)
-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се
предаје у моменту закључења уговора, као гаранција за извршење уговорне обавезе.
Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у
складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења («Службени гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу
доставља копију захтева за регистрацију менице (са датумом издавања менице,
серијским бројем менице, основом издавања - учешће на тендеру), овереног од своје
пословне банке. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као
неприхватљива.
Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не
може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио
Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат
понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих
података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне
вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – 30 дана дужи
од дана окончања реализације уговора.
Начин подношења: у моменту закључења уговора.
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв
Рок трајања: - 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако
изабрани понуђач не испуњава своје уговорене обавезе.
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понудегрупе понуђача) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана
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или више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција
не може бити мања од 10% од укупне вредности уговора без пдв.
13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу
заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:/.
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља
на располагање.
14)обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да
се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20.
Закона:
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном
назнаком «Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку ДОБАРА - Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских
радионица ( ЈН ОП 25/2013) може се упутити наручиоцу:
• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу
наручиоца
• путем електронске поште, на емаил: jelena.skoric@vojvodina.gov.rs или
• путем факса, на број 021/21 00 831
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20.
ЗЈН – Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не
ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени
овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и
података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања
понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување
документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и
архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове
техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да
користе производе информационих технологија у општој употреби.
Ако је 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.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.
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15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења
од понуђача после отварања понуда и вршити 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 и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
изршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је
понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код 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.
16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од
понуђене цене:
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза.
Понуђач је у обавези да, у тренутку закључења уговора, достави додатно
обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу,безусловну, плативу
на први позив, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо
картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без пдв, са роком важности
који је 30 дана дужи од истека рока за извршење уговора.
Ако за време трајања Уговора се промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност средства обезбеђења мопра да се продужи.
Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора.
17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања,
у случају спровођења преговарачког поступка: /.
18) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на
основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно
изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат
критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања
понуда:
Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке добара - потрошни
материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање
телекомуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
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је «најнижа понуђена цена».
Понуђачу који понуди најнижу цену, под условом да је понуда прихватљива,
доделиће се уговор о јавној набавци.
19) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким
бројем пондера или истом понуђеном ценом:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом додела
уговора ће се извршити на основу чињенице ко је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исти рок важења понуде додела уговра ће се
извршити путем жреба, и то извлачењем имена понуђача и то у присуству
представника понуђача који су поднели понуде са истом ценом и истим роком важења
понуде. Понуђач који буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.
20) обавештење о томе да је понуђач или кандидат 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, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине:
Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито
наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.
Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу предходног става.
Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН чини саставни део ове конкурсне
докумнетације.
21) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст
зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси
пoнуђaч:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
22) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом
подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом:
22)1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача
Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН.
Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави
поступка.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.
члана 149. ЗЈН, 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.
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
22)2)број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева
дужан да уплати таксу одређену Законом:
Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе:840-742221843-57 број
модела 97 позив на број 50-016.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени број рачуна
Буџета Републике Србије уплати таксу у износу:
1. Такса за жалбу на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о
јавним набавкама:
У поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о
јавним набавкама, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке или
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор, као и без обзира на врсту поступка
јавне набавке износи 15.000 динара.
2. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале
вредности и преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда:
У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда, такса износи 40.000 динара, без обзира на
то:
- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре
или после истека рока за подношење понуда;
- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
- колика је процењена вредност јавне набавке;
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној
набавци.
3. Такса за захтев за заштиту права поднет у јединственом поступку јавне
набавке (без партија):
1)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је процењена
вредност јавне набавке;
2)Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о
јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки (осим у
поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда),одређује према понуђеној цени понуђача коме је
додељен уговор, па ако та цена не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000
динара, а ако та цена прелази 80.000.000 динара, такса износи 0,1 % те цене.
3) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца
предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), изузев одлуке о додели
уговора о јавној набавци, висина таксе се у свим врстама поступака јавних набавки
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда), одређује према процењеној вредности
јавне набавке, па ако та вредност не прелази 80.000.000 динара такса износи 80.000
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динара, а ако та вредност прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене
вредности јавне набавке.
4. Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке који
обликован по партијама:
1) Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,
садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне
документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење
понуда (пријава), такса износи 80.000 динара у свим врстама поступака јавних набавки
(осим у поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда), без обзира на то колика је укупна
процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без
обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси
захтев за заштиту права;
2) Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају све радње наручиоца
предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о
додели уговора о јавној набавци и одлуку о обустави поступка јавне набавке, висина
таксе се у свим врстама поступака јавних набавки, осим у поступку јавне набавке мале
вредности и у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
одређује према укупној процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без
обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за
заштиту, па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 80.000.000
динара такса износи 80.000 динара, а ако укупна процењена вредност јавне набавке
прелази 80.000.000 динара такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.
22)3) Упутсво о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем
тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог,
и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће
се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
ЗЈН која садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе
(у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када
је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016;
(7) сврха: републичка административна такса; број или другa ознакa јавне
набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив наручиоца;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за
заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен
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рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред
поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти)
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
23) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона,
односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити
закључен уговор о јавној набавци:
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о
додели уговора и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или
је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да
потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев 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.Ако је у том случају због методологије доделе пондера потребно утврдити
првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену
понуда и донети одлуку о додели уговора.
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
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ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, АЛАТ И РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА И АЛАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4, И ТО:
ПАРТИЈА 1. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 27.09.2013.године
ЈН ОП 25/2013
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПРа
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

Претежна делатност:
Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази из
чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз понуду):
Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР-а:

да

не

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
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- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно
групе понуђача:

име (назив) члана

Место, општина и адреса седиште члана
групе понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих
учесника у заједничкој понуду.
- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

•
•

Проценат укупне вредности
набавке
која
ће
се
поверити подизвођачу:

Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
Уколико се подноси заједничка понуда ,као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде, обавезно
се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде,
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу
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2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда
Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

добара - потрошни материјал, алат и
резервни делови за рад мајсторских
радионица
и
алат
за
одржавање
комуникационог система, обликоване по
партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад
мајсторских радионица

Укупна цена без пдв:
Пдв:
Укупна цена са пдв:
Рок испоруке добара:
Начин и услови плаћања:

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - потрошни
материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање
комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
ЈН ОП 25/2013
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 27.09.2013.године
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1.НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2.ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
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извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
4. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
5. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
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Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
6. ЧЛАН ГРУПЕ
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће
професионалне квалификације
лица која ће бити одговорна за
извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
•
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они
понуђачи који подносе заједничку понуду.
•
Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача
се не попуњава и не доставља уз понуду.
•
Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава
и потписује лице одређено
Споразумом
•
Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача се може умножити.
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - потрошни
материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање
комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
ЈН ОП 25/2013
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 27.09.2013.године
изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачима.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
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извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
4. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
5. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
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Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
6. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пословно име:
Назив:
*попуњава само предузетник
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
Напомена:
•
Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
•
Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не
доставља уз понуду.
•
Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено
лице.
•
Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.

49/112

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, АЛАТ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ
РАДИОНИЦА И АЛАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4.
ТАБЕЛА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
1. MOLERI MATERIJAL
RB

NAZIV

1

POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za
bojenje unutrašnjih površina zidova.
Izrađena od kvalitetnih sintetičkih
disperzivnih veziva, pigmenata, punila i
aditiva. Da se razređuje u 10 - 15% vode i
nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva sloja.
Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom
premazu. Pakovanje u plastične kante i pvc
foliju unutar kante. Pakovanje od 25 kg, kao
što je boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje
unutrašnjih površina zidova. Da se razređuje
sa 5- 10% vode i nanosi na zid valjkom ili
četkom, u dva sloja. Gotovi pun kolor.
Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom
premazu. Pakovanje od 25 kg, kao što je
boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu
izrađena od mineralnih veziva, punila i
aditiva. Glet je namenjen za gletovanje
unutrašnjih površina zidova. Potrošnja 1 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg, kao što
je glet masa marke "HGP" ili odgovarajuće.
SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu
izrađena od mineralnih veziva, punila i
aditiva. Namenjen za gletovanje spoljašnjih
malterisanih zidova, betonskih površina i sl.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25
kg, kao što je glet masa marke "HGP" ili
odgovarajuće.

2

3

4

JED.
MERE

KOLIČINA

kg

1.500

kg

50

kg

300

kg

25

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)

UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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5

FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne klizi. Širina
rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 50 kg

rolna

7

6

PAPIRNA TRAKA. Da omogućava tačno
nanošenje, oštre ivice na glatkim i grubim
površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje
bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina
5cm a dužine 50m po komadu, kao što je
traka marke "TESA" ili odgovarajuće.
PAPIRNA TRAKA . Da omogućava tačno
nanošenje, oštre ivice na glatkim i grubim
površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje
bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina
od 19mm do 20mm a dužine 50m po
komadu, kao što je traka marke "TESA" ili
odgovarajuće.
EMAJL LAK boja po izboru Naručioca (beli,
zeleni, oker, crni, braon, crveni, žuti ...) koji
se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih
i drvenih površina. Postojan na povišene
temperature do 120°C. Da se nanosi se u
dva sloja preko osnovne boje za metal ili
uljane boje za drvo. Da se nanositi četkom,
valjkom ili špricem. Razređivanje od 10% do
20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24
sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75 l, kao što je lak marke
"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće.
ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih
veziva, lanenog ulja i belih punila. Da se
koristi se za zaštitu drvenih i metalnih
površina u enterijeru i eksterijeru. Nanošenje
četkom, valjkom ili špricem u jedan do dva
sloja. Razređivanje od 10% do 15%. Da je
Suv na dodir za 1-3 sata po nanošenju,
ponovno nanošenje moguće posle 12-24
sata. Potrošnje 10-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75l , kao što je boja marke
"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće.

kom

150

kom

10

kom

40

kom
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7

8
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ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i
vodootpornog papira finoće 220, dimenzija
230x280mm , kao što je šmirgl marke
"SMIRDEX-GRČKA" ili odgovarajuće.
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i
vodootpornog papira finoće 240, dimenzija
230x280mm , kao što je šmirgl marke
"SMIRDEX-GRČKA" ili odgovarajuće.
FUGEN FILER sporovezujući gips za
popunu pukotina
i lepljenje bandaž traka , kao što je
sporovezujući gips marke "RIGIPS" ili
odgovarajuće.
TONER ZA POLUDISPERZIJU, boja po
izboru Naručioca (crni, žuti, oker, zeleni,
crveni, braon, plavi...). Pigment za
nijansiranje unutrašnjih boja. Pakovanje od
100 ml , kao što je toner marke
"DIPICOLOR" ili odgovarajuće.
GIT ZA DRVO BELI. Pripremljen git za
površinsku popravku i oštećenja na drvetu,
koristi se pre bojanja s lazurnim i pokrivnim
bojama.
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm.
Pakovanje 0.75 kg, kao što je git marke
"JUB Akrilin" ili odgovarajuće.
ULJANI RAZREĐIVAČ . Smesa organskih
rastvarača namenjena za razređivanje
emajla, radijator laka, osnovnih boja za
metal, uljanih boja za drvo, boje za beton,
kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar,
kao što je razređivač marke
"ZORKACOLOUR" ili odgovarajuće.
SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene
disperzije 280ml
SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski
zaptivač otporan na vlagu, pogodan za
spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od
400 ml tuba , kao što je silikon marke
"SIMSON SANITAR" ili odgovarajuće.

kom

100

kom

60

kg

150

kom

100

kom

6

kom

10

kom

10

kom

10
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18

19

20

21

LAZURNI PREMAZ ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće) za zaštitu drveta od uticaja
vlage, kiše, mraza, sunca, truleži i štetočina.
Izrađen je od smola i pigmenata koji su
postojani na svetlost uz dodatak sredstava
sa fungicidnim i baktericidnim dejstvom. Ne
razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani
razređivač. Suv na prašini za 8-10 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje posle 24
sata. Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75l .
LAK LAZURA ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće). Otporan je na UV zrake.
Koristi se za zaštitu drvenih površina koje su
izložene visokoj vlažnosti. Štiti drvo od
uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Ton boje
po izboru Naručioca. Ne razređuje se. Za
pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv
na prašinu za 8-10 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja
14-16 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
LAK ZA ČAMCE ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće) bezbojni završni premaz
izrađen na bazi sintetičkih smola i sredstava
protiv drvenih moljaca, insekata i drugih
mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan
na kišu i kondenzaciju. Koristi se za zaštitu
spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina
čamaca, lamperije, brodskog poda,
baštenskih garnitura i slično. Razređivanje
od 12% do15%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje za 24 sata. Potrošnja
10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru
Naručioca. Pakovanje od 400ml.

kom

6

kom

12

kom

1

kom

4
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2. STOLARI MATERIJAL
RB

NAZIV

1

AKRILNA ZAPTIVNA MASA ("TKK
TEKADOM" ili odgovarajuće).
Jednokomponentna zapivna masa na osnovi
akrilne disperzije koja se upotrebljava za
zaptivanje poroznih materijala - beton,
gasbeton, drvo, keramičke pločice, gipsane
ploče. Za spojeve kod prozorskih okvira,
vrata, za popravku manjih pukotina na
zidovima, spojeve među gipsanim pločama i
betonskih delova, spojevi između raznih
poroznih materijala. Po sušenju postaje
neosetljiv na vodu, da se može farbati,
odporan na atmosferske uticaje, sunčevu
svetlost. Pakovanje od 300 ml po komadu.
EKSERI 20mm čelični
EKSERI 30mm čelični
EKSERI 40mm čelični
EKSERI 50mm čelični
EKSERI 60mm čelični
EKSERI 70mm čelični
Trougaona zakačaljka za slike, veća ( po
uzorku)
Trougaona zakačaljka za slike, manja ( po
uzorku)
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM
10mm
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina
DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina
DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm
bukovina
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA po uzorku
ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA ( po
uzorku)
ŠARKE ZA STAKLO, ravne ( po uzorku)
ŠARKE ZA STAKLO, krive ( po uzorku)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JED.
MERE

KOLIČINA

kom

10

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom

1
1
1
1
1
1
20

kom

20

kom

50

m
m
m

10
10
10

kom
kom

30
20

kom
kom

20
20

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)

UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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18
19

20

21
22
23

DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU
STOLARIJU
UNIVER PLOČE d=18mm, boja, vrsta i
dezen po izboru Naručioca sa ABS, u cenu
uračunati i sečenje na dimenzije koje
određuje Naručilac.
UNIVER PLOČE d=28mm, boja, vrsta i
dezen po izboru Naručioca sa ABS, u cenu
uračunati i sečenje na dimenzije koje
određuje Naručilac.
Kant traka širina 32mm , boja, vrsta i dezen
po izboru Naručioca, dužina kotura 50m
Lesonit ploče , boja, vrsta i dezen po izboru
Naručioca
Šper ploče d=6mm

24

Šper ploče d=12mm

25

Metalne nogice za nameštaj visina 10cm (
po uzorku)
Ručke drvene - dugme ( po uzorku)
Stirodur zeleni 120x50x3 cm
KRILO DRVENIH VRATA, DUPLO
ŠPEROVANIH sa
potrebnim okovom cilindričnom bravom,
kvakom i šiltom. Tri primerka ključa. Krilo
vrata do 3m2. Šilt i kvaka po izvoru
Naručioca.
PROZORI DRVENI DVOSTRUKI zastakljeni
ravno providno staklo 3 mm. Prozor do 2m2

26
27
28

29

m

250

m2

50

m2

25

kotur

2

m2

50

m2

12

2

16

m

kom

40

kom
table
kom

50
5
3

kom

1

STOLARI UKUPNO:
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3. ZIDARI - KERAMIČARI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

JED.
MERE

KOLIČINA

m3

2

m3

2

m3

2

kg
kg
m2

100
400
45

kg

1.000

kg

10

kom

40

rolna

2

m2

25

GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x2050x50mm, tabla 1,0x2,00m
PERTLANO PLETIVO 2mm, okca od 25x2550x50mm, tabla 1,0x2,0
Konopac d=3cm

tabl

2

tabl

2

m

10

Sikaelastic 450 , elastična
jednokomponentna poliuretanska
vodonepropusna membrana sa primenom u
tečnom stanju . Pakovanje od 7 kg.
Sikaelastic 445 , UV otporna, elastična
poliuretanska vodonepropusna membrana.
Boja RAL 7032. Pakovanje od 18 kg.
SAMORAZLIVAJUĆA MASA za
izravnjavanje podova

kg

14

kg

18

kg

250

NAZIV
ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih
primesa i mulja
FRAKCIJA bez organskih primesa i mulja
PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih
primesa
CEMENT MC 32,5
KREČ GAŠENI U VREĆAMA
Podne keramičke pločice, debljine 8mm,
dimenzija 33x33cm, vrsta, dezen i boja po
izboru Naručioca, lake za čišćenje, otporne
na kiseline, mat površine, otporne na
ambroziju; jednobojne, melirane.
LEPAK ZA PLOČICE 16 od hidrauličkih
veziva, mineralnih punila i aditiva
FUG MASA od hidrauličkih veziva,
mineralnih punila i aditiva
PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje
od 750 ml.
FOLIJA PVC 015 zelena. Širina rolne od 350
do 380cm. Težina rolne 50 kg
TVRDI TERVOL U PVC FOLIJI

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)

UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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18

GIPS PLOČA debljine 12,5mm koje se
koriste za oblaganje zidova i plafona.

m2

20

19

VODOOTPORNA GIPS PLOČA debljine
12,5mm , namenjena za oblaganje plafona i
zidova na mestima gde postoji vlaga.
ISPUNA za spojeve gips-kartonskih ploča.
Upotreba sa bandaž trakom i gletovanjem
spoja.
BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 5cm dužina
minimalno 80m u jednom koturu

m2

30

kg

5

rolna

1

kom

4

rolna

1

20
21
22

23

24
25

26
27

Jednokomponentna masa za zaptivanje
spojeva na bazi bitumena. Potrebno je da se
vezuje za podloge kao što su beton, kamen,
drvo, metal, bitumenski premazi. Pakovanje
od 300 ml po komadu. Kao što je masa za
zaptivanje "Sika BlackSeal" ili odgovarajuće.
Samolepljiva, gumizirana, bitumenska
zaptivna traka laminirana aluminijumskom
folijom. Upotreba za zaštite od prodora vode
kod krovnih obloga i pukotina. širina rolne
5cm a dužina 10m kao što je traka "Sika®
MultiSeal" ili odgovarajuće.
Stiropor EPS 150, debljine 5cm.
Laminat, upotrebne klase 32, debljine 8mm,
otpornog na habanje, mrlje, žar od cigarete;
antistatičan, zaštićen od prodora vlage;
postojane boje, sa efektom četkanja
površinskog sloja. Boja: tamni hrast;
sirovinski sastav: HDF. Isporučiti u kompletu
sa PVC folijom i sunđerastim filcom.
Lajsne za laminat. Boja: tamni hrast;
sirovinski sastav: MDF.
Višenamenski jednokomponentni elastični
lepak i zaptivna masa, koristi se kao
izuzetno jak lepak za građevinske
konstrukcije. Pogodan za unutrašnje i
spoljašnje lepljenje. Pakovanje od 300 ml po
komadu. Kao što je lepak "SikaBond T2" ili
odgovarajuće.

m2

15

m2

26,06

mI

24

kom

1

ZIDARI - KERAMIČARI UKUPNO:
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4. BRAVARI MATERIJAL
RB

NAZIV

1
2

ŠARKE ZA DRVENA VRATA ( po uzorku)
CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA
METALNA VRATA ("BANE A.D." "cilindrični
uložak 3647" ili odgovarajuće) 27,5+27,5mm
u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50
BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN
KLJUČ- brava 6-ica.
BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN
KLJUČ- brava 8-ica.
SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA
("BANE A.D." "brava 1340" ili odgovarajuće)
Sigurnosna prikivajuća brava za vrata sadrži
cilindrični uložak, prihvatnik sa distantnim
pločicama i zadržač. Sa spoljne strane vrata
brava se zaključava ključem dok se sa
unutrašnje strane vrata zaključavanje vrši sa
dugmetom. Isporučuje se sa 5 ključeva.
ZASUN ("BANE A.D." " zasun 5215" ili
odgovarajuće)
KLJUČ ("BANE A.D." "ključ 8312" ili
odgovarajuće).
KLJUČEVI ŠUPLJI RAZNI ( po uzorku)
KATANAC ("BANE A.D." "katanac 8708" ili
odgovarajuće). Katanac sa kaljenom
obujmicom.
TOVAT MAST litijumova višenamenska
maziva mast za podmazivanje kotrljajućih i
kliznih ležajeva. pakovanje od 1 kg
CRNE CEVI KUTIJE 40/40
CRNE CEVI KUTIJE 30/30
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30
KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40
"L" PROFIL 25/25mm gvozdeni

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JED.
MERE

KOLIČINA

kom
kom

10
1

kom

4

kom

4

kom
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kom

30
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80
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kom
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UKUPNA
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UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRTATA
GLAVA čelični, galvanizovan
VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA
čelični, galvanizovan
RIGLE PO UZORKU
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 15
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 14
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 13
BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 12
Šraf M8 x 30
SPREJ ODVIJAČ VD40
SAJLA za jarbole Ø 5 mm.

kom

150

kom

80

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m

50
2
2
2
2
300
3
100
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5. TAPETARI MATERIJAL
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAZIV
ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje
prostorije
STIROPOR D=5cm dimentije 120x60
UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog
kaučuka u organskim rastvaračima JUS
H.K2.101
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 40
kalemi dužine 5000m
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60
kalemi dužine 5000m
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8
pakovanje od 5000kom
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10
pakovanje od 5000kom
TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine
25mm bele boje
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8,
pakovanje u kutiji od 5000 kom

JED.
MERE

KOLIČINA

m2

30,0

tabl
kg

5,0
20,0

kale

8,0

kale

14,0

kutij

6,0

kutij

6,0

m

40,0

kutij

2,0
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PDV-A

UKUPNA
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PDV-A
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PDV-A
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UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 ,
pakovanje u kutiji od 5000 kom
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ( za
Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za
Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 (za
Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 (za
Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za
Bagat šivaću mašinu)
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS 140 cm
POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički
kanap tebljine 4mm
EKSERI TAPETARSKI "U" 20/20 spona sa
običnim šiljcima čelična žica
EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj
KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni
ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po
zahtevu Naručioca
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na
dužinu od 4,5m
Eko koža za presvlačenje nameštaja.
Gumirana, dvoslojna, blagog slaja, veran
utisak prirodne kože. Sirovinski sastav: gornji
sloj 100% PVC, donji sloj 15% pamuk i 85%
poliester. Jednostavno održavanje.
Preporuka: proizvođač "Atlas" ili
odgovarajuće. Boja: smeđa.
Kaiševi za nošenje nameštaja ("Forearm
Forklift-Carry Furnishings Easier" ili
odgovarajuće). Komplet se sastoji od dva
kaiša. Nosivost kaiševa minimalno 900 kg.
Žica 1,2 mm

kutij

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom
m

4,0
30,0

kg

1,0

kom
kg
m

100,0
2,0
20,0

M2

0,2

m2

15,0

kompl.

1,0

kg

1,0
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6. VODOINSTALATERI MATERIJAL
RB

NAZIV

1

BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA
2CEVI niklovne
BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA
ZIDNA niklovane
UMIVAONIK SA STUBOM 600mm
VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane
(žičani bužir)
"T" KOMAD Ø=2Omm plastični
MUFOVI Ø=20mm spoljašnji navoj plastični
CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m
Protočni bojler prohromski od 10l
Bojler prohromski od 10 l potisni
Prohromski bojler od 80 l
Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće niskomontažni
Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće visokomontažni
Jednoručna baterija za protočni bojler
Kanap sa rukohvatom za vodokotlić

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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JED.
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KOLIČINA
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VODOINSTALATERI UKUPNO:

7. INSTALATER GREJANJA MATERIJAL
RB
1
2

NAZIV
Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )q=235W( za t=60)
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR "
CINI" Ø 5/4 cola, levi navoj

JED.
MERE

KOLIČINA

član.

16

kom

1

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)
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3

GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR "
CINI" Ø 5/4 cola, desni navoj

kom

1

INSTALATERI GREJANJA UKUPNO:

8. ELEKTRO MATERIJAL
RB

NAZIV

JED.
MERE

KOLIČINA

1
2

Kabel PPL 3x1.5mm2
Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP
ND AC-MLO, "Philips" ili odgovarajuće.

m
kom

50
2

3

Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH,
"Philips" ili odgovarajuće, sa visilicama

kom

2

4

Svetiljka TCS 260 2x49W/830 HFP D6 WH,
"Philips" ili odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 33W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 23W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 20W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Luster grla порцуланско E27 100W
Sijalice E27 75W
Sijalice E27 60W
Sijalice E27 40W
Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14,
indeks reprodukcije boje 82%, 420lm, životni
vek 8000sati, "Philips" ili odgovarajuće.
Sijalice E14 reflektorske 60W
Унакрсни прекидач (у зид) 10/16A-250 V
Minjon sijalice 40W E14
Fluorescentna cev od 18W sa toplom belom
svetlošću (8270K ili 8300K)

kom

2

kom

16

kom

26

kom

26

kom
kom
kom
kom
kom

20
10
20
250
50

kom
kom
kom
kom

10
10
150
200

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)

UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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17
18
19

Starter S2 4W-22W 220-240V "Philips" ili
odgovarajuće.
Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Efficiency 35W/827, "Philips" ili
odgovarajuće.
Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Output 49W/827, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

300

kom

10

kom

10

20

Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Output 54W/827, "Philips" ili odgovarajuće.

ком

10

21

Fluorescentna cev MASTER TL-D 90 DE
LUXE 36W/950, "Philips" ili odgovarajuće.

ком

5

22

Fluorescentna cev od 36W sa toplom belom
0
svetlošću (827 K), "Philips" ili odgovarajuće.

kom

150

23

Starter 4W-65W 220-240V "Philips" ili
odgovarajuće.
Fluorescentna cev od 58W sa toplom
belom svetlošću (8300K), "Philips" ili
odgovarajuće.
Grlo za fluoroscentne cevi G13
Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa
podnožjem za starter nadgradno sa
zavrtnjem
Padobran tiple M4
Elektronska prigušnica e-Kjoto II, "Philips" ili
odgovarajuće.
Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D
EII, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

200

kom

25

kom
kom

2
2

kom
kom

80
10

kom

6

Prigušnica 1x36W, 230V ~50Hz, FEP
Grlo E14 keramičko 2A 250V
Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno
(po uzorku)
FEP svetiljka (Klub 2D 16W)
Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH
128, 28W/830oK, "Philips" ili odgovarajuće.

kom
kom
kom

5
10
10

kom
kom

2
8

Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH
128, 14W/830oK, sa ugrađenim prekidačem,
"Philips" ili odgovarajuće.
Kompaktna fluorescentna integrisana sijalica
GENIE E Saver 14W/827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

8

kom

8

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica
GENIE E Saver 11W/827 E27, indeks
reprodukcije boje 82%, 810lm, životni vek
8000h, "Philips" ili odgovarajuće.
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica
GENIE E Saver 11W/827 E14, "Philips" ili
odgovarajuće.
Živina sijalica 160W
Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo
E27
Halogen sijalica 220V 35W ubodna
Halogen sijalica 220V 50W ubodna
Metal halogena sijalica sa dva podnoška
MHN-TD 150W topla bela
Elektronska predspojna sprava za metal
halogenu sijalica sa dva podnoška MHN-TD
150W
Metal halogen sijalica 150W (grlo E40)
Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40
grlo)
Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY
6,35 8A)
Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY
6,35 8A)
Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A
Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa
uzemljenjem keramička 10/16A 250V

kom

16

kom

20

kom
kom

6
14

kom
kom
kom

5
5
5

kom

5

kom
kom

1
1

kom

1

kom

1

kom
kom

10
5

51
52

Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V
Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem 16A
380V
JUS.N.E0.350

kom
kom

3
3

53

PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa
uzemljenjem i poklopcem 10/16A 250 V)

kom

5

54
55
56
57
58
59
60

Kip prekidač 16A sa indikacijom
Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V
Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V
Jednopolni prekidač (16A) u zid
Jednopolni prekidač (16A) na zid
Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V
Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom)
10A-250V

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
20
5
25
4
2
5
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Termostatski regulacioni prekidač 16A za
bojlere od 10-80l.
Trofazni regulacioni termostatski prekidač
16A: rerne, TA peć 110 stepeni

kom

10

kom

3

Sigurnosni termostatski prekidač za bojler
10-80l.
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od
16A sa bimetalom za TA peći

kom

10

kom

2

Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa
dihtungom
Grejač za bojler 6kW 6/4 cola
Grejač za TA peći 1300W (šamotni AEG
Magnohrom Kraljevo)
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač
Elind model)
Ringle za šporet Ф9
Ringle za šporet Ф11
Ringle za šporet Ф14.5
Ringle za šporet Ф14.5 ekspres
Ringle za šporet Ф18
Ringle za šporet Ф22
Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći
sličan "Elind-u" i "Magnohrom Kraljevo" ili
odgovarajuće.)
Prigušnica 125W
Monofazna OG utičnica 16A-250V sa
uzemljenjem nazidna
Četkice za usisivače (usisivač je tipa
Sloboda 2000)
Gips
Tiple sa šrafom F6 gužvajuće (marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F8 gužvajuće(marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F10 gužvajuće (marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F12 gužvajuće (marke
SEBRA)
VS klemne 1.5mm2 komplet reglete
VS klemne 2.5mm2 komplet reglete

kom

4

kom
kom

2
4

kom

4

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
10
2
10
2
4

kom
kom

5
10

kom

10

kg
kom

30
50

kom

150

kom

50

kom

50

kom
kom

1
1
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Vezice PVC 30cm (4mm širina)
Осигурач цевасти ("Елвод-Крагујевац" ili
odgovarajuće) 80А (100А)
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 10A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 16A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 20A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 25A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 32A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 40A
Пластични орман за инсталациону опрему
(разводна табла), једноредна за 12
осигурача, са провидним поклопцем
Vezice PVC 30cm (4mm širina)
Pok kanal 16x20x2000
Luster klemne 1,5 mm2
Luster klemne 2,5 mm2
Luster klemne 4 mm2
Luster klemne 6 mm2
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5
mm2
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4
mm2
Kontakt sprej
Protiv panik rasveta komplet dvostrani
difuzor
Protiv panik rasveta komplet nadgradna
montaža
Protiv panik rasveta komplet za spuštenu
montažu
Indikator-prekidač za uljni radijator
Industriska utičnica (nadgradna) i utikačuko-uto 5x32A
Ventilator ugradni za magacine Ф 300
Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14,
"Philips" ili odgovarajuće.

kom
ком

100
4

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

1

pakov.
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
16
10
10
10
5
15

kom

15

kom
kom

2
6

kom

10

kom

6

kom
kom

2
1

kom
kom

3
30
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111

112

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Štedljiva sijalica PL-Electronic Ambiance
12W/827 E14, indeks reprodukcije boje
82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili
odgovarajuće.
Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća
12W/827 E14, indeks reprodukcije boje
82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili
odgovarajuće.
POK kanal 50x20х2000
POK kanal 16x20x2000
Sijalice za meglajd baterije 3,5-3,8V 0,3A
Papučice za provodnike od 2,5mm2
Papučice za provodnike od 4mm2
Papučice za provodnike od 6mm2
Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu
(0-6 položaja)
Svetiljka метал халогена ugradna 150W
Prekidač za ringle sa 7 položaja
Vremenski relej TR35 (TZT), "Eling" ili
odgovarajuće.
Flou cev 30W
Metal halogen sijalica 100 W
Halogen sijalice 75W
Halogen sijalice 150W
Halogen sijalice 300W
Halogen sijalice 500W
Protočni bojler 18kW
Разводна кутија на зид (ОГ)
ОГ конектор монофазни
Grlo za lustere E14 sa navojem (po uzorku)

kom

25

kom

16

m
m
kom
kom
kom
kom
kom

30
30
20
100
100
100
35

kom
kom
kom

2
10
2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

6
5
5
6
3
1
1
20
20
30

ELEKTRIČAR MATERIJAL UKUPNO:
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9. ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:
JED.
MERE

KOLIČINA

PTT obujmice fi 20mm
Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80
Podloška Ф8
Vezice Beterman 4.8х3.1, fi 76
Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi)
Bakarna cev 6x1 (milimetarske cevi)
Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm
Izolir traka 20 met (crna)
Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih
cevi 50mmx50m (aluminijumska traka 107)

kom
kom
kom
pako.
kg
kg
m
kom
kom

50
100
100
3
10
8
50
30
5

Termoband traka 50 x 50mm (Vonder)
Izolacija-DG za cev siva fi 12mm (Trocellen)
Izolacija AC 6x6 (Trocellen)
Izolacija-DG za cev siva fi 18mm (Trocellen)
Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj
Freon R22
Freon R407C (ekološki)
Nosač za klima uredjaj (komplet)
Crevo za manobaterije dužine 3met (sa
silikonskim zaptivačem)
Kabel PP-L 5x1.5mm2

kom
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom

4
50
50
50
70
4
2
10
1

m

150

Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem
10/16A 230V
Posuda sa raspršivačem za
kompresor(fajtalica)
Freon R410 (ekološki)
Sredstvo za čišćenje split sistema "Foam-ACoil" ili odgovarajuće.
POK kanal 150x60mm
POK kanal 100x60mm

kom

8

kom

3

kom
1USgal

4
8

m
m

60
40

1USgal

12

RB

NAZIV

1
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34

Tečnost za split sisteme - "Coil Disifectan" ili
odgovarajuće.

CENA PO JED.
MERE BEZ
PDV-A

UKUPNA
VREDNOST BEZ
PDV-A

STOPA
PDV-A
(U%)

UKUPNA
VREDNOST SA
PDV-OM

VRSTA / TIP
PONUĐENOG
MATERIJALA
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ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZBIRNA REKAPITULACIJA - PARTIJA 1. POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD
MAJSTORSKIH RADIONICA
MATERIJAL PO RADIONICAMA
IZNOS BEZ PDV-A
MOLERI MATERIJAL
STOLARI MATERIJAL
ZIDARI-KERAMIČARI MATERIJAL
BRAVARI MATERIJAL
TAPETARI MATERIJAL
VODOINSTALATERI MATERIJAL
GREJANJE MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU
I ODRŽAVANJE KLIMA
UKUPNO BEZ PDV-A:
PDV:
UKUPNO SA PDV-OM:
M.П.
( ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА )
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8)МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и
он представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме
буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду.
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, АЛАТ И РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА И АЛАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4, И ТО:
ПАРТИЈА 1. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
Редни број ЈН ОП 25/2013
закључен дана _____________ 2013. године, у Новом Саду, између:
1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр.16. ( у даљем тескту: Наручилац), коју заступа директор Марко
Радосављевић, и
2. ______________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.______________________ бр. ____________ ( у даљем тексту : Добављач) , кога
заступа ______________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групу понуђача чине:
2.1. ___________________________________ из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2. ___________________________________ из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3. ________________________________ из _________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
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2.4. _________________________________ из ________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.5. _______________________________ из __________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.6. _______________________________ из __________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту: _____) , а коју заступа ______________________________________,
(име и презиме, функција)
______________________________________________________________________.
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
Споразум групе понуђача број: __________________ од _______________ је
саставни део овог уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Број рачуна:

Телефон:

021/2100824

Телефон:

Факс:

021/2100831

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Интернет
страница
наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Основ уговора:
Број ЈН:
Датум објављивања јавне
Порталу јавних набавки
страници наручиоца

ЈН ОП 25/2013
набавке на
и интернет

27.09.2013.године

Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2013.године

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је набавка добара - потрошни материјал, алат и резервни
делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система,
обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
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Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица.
Врста, количина и цена добара утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 27.09.2013.године у
спроведеном отвореном поступку и прихваћеној понуди Добављача број:__________
од _____________2013 године (у даљем тексту:Понуда).
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 2. овог члана чини
саставни део Уговора.
Рок испоруке
Члан 2.
Добављач ће Наручиоцу испоручити добра из члана 1. овог уговора једнократно
у року од 30 дана од дана закључења Уговора, с тим што Наручилац дозвољава
добављачу да у оквиру рока од 30 дана од дана закључења Уговора добра испоручи у
највише 3 (три) дела, сопственим превозом, на адресу Наручиоца.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач дао у
Понуди.
Укупна цена уговорених добара из члана 1. овог уговора износи
_______________ динара без обрачунатог пореза на додатну вредност, односно
______________ динара са обрачунатим порезом на додатну вредност.
У цени су садржани и сви трошкови.
Уговорена цена је фиксна (непроменљиве) током рока важења уговора и неће се
мењати ни под којим условима.
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
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(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и
то
_________________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ______________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да
је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3. овог члана.
Утврђивање квалитета и количине
Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке
представник Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, на месту
истовара, односно испоруке добара.
Отпремница, потписана од стране представника Наручиоца, заједно са рачуном,
представља основ за плаћање испоручених добара.
Члан 5.
Уколико испоручена добра не одговарају уговореним, односно имају видљиве
мане, овлашћено лице Наручиоца одбиће пријем добара тако што неће потписати
отпремницу, о чему ће сачинити записник и одмах ће писменим путем затражити од
Добављача да најкасније у року од 2 радна дана поново испоручи предметна добра.
Наручилац има право да раскине уговор уколико Добављач не поступи по
његовом захтеву за поновну испоруку добара најкасније у року од 2 радна дана од
дана пријема захтева.
Уколико Добављач не испоручи добра у уговореном року, поручену количину и
добра уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор и уновчити
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
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АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Члан ____.
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број
___________ од ______________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке
добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и
алат за одржавање комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица ,у отвореном
поступку, ред. бр. ЈН ОП 25/2013 између:
1. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
2. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
3. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
4. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
5. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
6. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма ____________________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и
гарант извршења посла – носилац посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде директор ________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул._________________________ бр. ____________ – ______________________,који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне
набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
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Плаћање
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати укупно уговорену цену из члана
3. овог уговора вирмански, на рачун Добављача број _______________________ код
пословне банке _____________________________, у року до 15 дана од дана пријема
исправно сачињеног рачуна.
Основ за плаћање је исправно сачињен рачун и отпремница потписана од стране
представника Наручиоца.
У случају доцње Добављач плаћа законску затезну камату.
Гаранција извршења
Члан 7.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, као
средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеза, безусловну, неопозиву,
наплативу по првом позиву бланко соло меницу серије ____________ са меничним
овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора што износи ___________ динара
без пдв,
са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације
уговора, која је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу
да може реализовати депоновану бланко соло меницу у случају да не изврши своју
обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену и рок испоруке уговорених
добара.
Обавезује се
Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати
нереализовану депоновану бланко соло менице у року од 14 дана од дана када је
Добављач у целости извршио своје обавезе преузете овим Уговором.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу за испуњење уговорних обавеза дату у депозит, као и на
трошкове настале због накнадне набавке добара од другог добављача.
Рок важења уговора
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања испоруке уговорених
добара.
Завршне одредбе
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 10.
Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се решити
пред стварно надлежним судом у Новом Саду.
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Члан 11.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 6 (шест) примерака а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
Марко Радосављевић

ЗА ДОБАВЉАЧА
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9)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
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9)1)ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА ___________________________________________________
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, АЛАТ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД
МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА И АЛАТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА, ОБЛИКОВАНЕ ПО
ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4, И ТО:
ПАРТИЈА 1. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА
ЈН ОП 25/2013
1. MOLERI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

1

POLUDISPERZIONA BOJA namenjana za
bojenje unutrašnjih površina zidova.
Izrađena od kvalitetnih sintetičkih
disperzivnih veziva, pigmenata, punila i
aditiva. Da se razređuje u 10 - 15% vode i
nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva sloja.
Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom
premazu. Pakovanje u plastične kante i pvc
foliju unutar kante. Pakovanje od 25 kg, kao
što je boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
DISPERZIONA BOJA namenjena za bojenje
unutrašnjih površina zidova. Da se razređuje
sa 5- 10% vode i nanosi na zid valjkom ili
četkom, u dva sloja. Gotovi pun kolor.
Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u jednom
premazu. Pakovanje od 25 kg, kao što je
boja marke "Hagepol" ili odgovarajuće.
UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu
izrađena od mineralnih veziva, punila i
aditiva. Glet je namenjen za gletovanje
unutrašnjih površina zidova. Potrošnja 1 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30 kg, kao što
je glet masa marke "HGP" ili odgovarajuće.

kg

1.500

kg

50

kg

300

2

3

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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4

5
6

7

8

SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu
izrađena od mineralnih veziva, punila i
aditiva. Namenjen za gletovanje spoljašnjih
malterisanih zidova, betonskih površina i sl.
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. Pakovanje od 25
kg, kao što je glet masa marke "HGP" ili
odgovarajuće.
FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne klizi. Širina
rolne od 350 do 380cm. Težina rolne 50 kg
PAPIRNA TRAKA. Da omogućava tačno
nanošenje, oštre ivice na glatkim i grubim
površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje
bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina
5cm a dužine 50m po komadu, kao što je
traka marke "TESA" ili odgovarajuće.
PAPIRNA TRAKA . Da omogućava tačno
nanošenje, oštre ivice na glatkim i grubim
površinama, bez disperzije boja. Uklanjanje
bez ostataka od 6 do 7 dana u zatvorenom
prostoru a 3 do 4 dana na otvorenom. Širina
od 19mm do 20mm a dužine 50m po
komadu, kao što je traka marke "TESA" ili
odgovarajuće.
EMAJL LAK boja po izboru Naručioca (beli,
zeleni, oker, crni, braon, crveni, žuti ...) koji
se koristi kao završni premaz za zaštitu i
dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih, metalnih
i drvenih površina. Postojan na povišene
temperature do 120°C. Da se nanosi se u
dva sloja preko osnovne boje za metal ili
uljane boje za drvo. Da se nanositi četkom,
valjkom ili špricem. Razređivanje od 10% do
20%. Da je suv na dodir za 4-6 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje za 12- 24
sata. Potrošnja 8-10 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje od 0,75 l, kao što je lak marke
"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće.

kg

25

rolna

7

kom

150

kom

10

kom

40
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9

10

11

12

13

14

15

ULJANA BOJA BELA na bazi sintetičkih
veziva, lanenog ulja i belih punila. Da se
koristi se za zaštitu drvenih i metalnih
površina u enterijeru i eksterijeru. Nanošenje
četkom, valjkom ili špricem u jedan do dva
sloja. Razređivanje od 10% do 15%. Da je
Suv na dodir za 1-3 sata po nanošenju,
ponovno nanošenje moguće posle 12-24
sata. Potrošnje 10-11 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75l , kao što je boja marke
"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće.
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i
vodootpornog papira finoće 220, dimenzija
230x280mm , kao što je šmirgl marke
"SMIRDEX-GRČKA" ili odgovarajuće.
ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i
vodootpornog papira finoće 240, dimenzija
230x280mm , kao što je šmirgl marke
"SMIRDEX-GRČKA" ili odgovarajuće.
FUGEN FILER sporovezujući gips za
popunu pukotina
i lepljenje bandaž traka , kao što je
sporovezujući gips marke "RIGIPS" ili
odgovarajuće.
TONER ZA POLUDISPERZIJU, boja po
izboru Naručioca (crni, žuti, oker, zeleni,
crveni, braon, plavi...). Pigment za
nijansiranje unutrašnjih boja. Pakovanje od
100 ml , kao što je toner marke
"DIPICOLOR" ili odgovarajuće.
GIT ZA DRVO BELI. Pripremljen git za
površinsku popravku i oštećenja na drvetu,
koristi se pre bojanja s lazurnim i pokrivnim
bojama.
Potrošnja po m2. 1 kg za sloj debljine 1 mm.
Pakovanje 0.75 kg, kao što je git marke
"JUB Akrilin" ili odgovarajuće.
ULJANI RAZREĐIVAČ . Smesa organskih
rastvarača namenjena za razređivanje
emajla, radijator laka, osnovnih boja za
metal, uljanih boja za drvo, boje za beton,
kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar,
kao što je razređivač marke
"ZORKACOLOUR" ili odgovarajuće.

kom

30

kom

100

kom

60

kg

150

kom

100

kom

6

kom

10
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16
17

18

19

20

21

SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene
disperzije 280ml
SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski
zaptivač otporan na vlagu, pogodan za
spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od
400 ml tuba , kao što je silikon marke
"SIMSON SANITAR" ili odgovarajuće.
LAZURNI PREMAZ ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće) za zaštitu drveta od uticaja
vlage, kiše, mraza, sunca, truleži i štetočina.
Izrađen je od smola i pigmenata koji su
postojani na svetlost uz dodatak sredstava
sa fungicidnim i baktericidnim dejstvom. Ne
razređuje se. Za pranje alata koristi se uljani
razređivač. Suv na prašini za 8-10 sati po
nanošenju, ponovno nanošenje posle 24
sata. Potrošnja 10-12 m2/l za jedan sloj.
Pakovanje 0,75l .
LAK LAZURA ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće). Otporan je na UV zrake.
Koristi se za zaštitu drvenih površina koje su
izložene visokoj vlažnosti. Štiti drvo od
uticaja vlage, kiše, mraza i sunca. Ton boje
po izboru Naručioca. Ne razređuje se. Za
pranje alata koristi se uljani razređivač. Suv
na prašinu za 8-10 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje posle 24 sata. Potrošnja
14-16 m2/l za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
LAK ZA ČAMCE ("Zorkacolor" ili
odgovarajuće) bezbojni završni premaz
izrađen na bazi sintetičkih smola i sredstava
protiv drvenih moljaca, insekata i drugih
mikroorganizama. Lak visokog sjaja, otporan
na kišu i kondenzaciju. Koristi se za zaštitu
spoljašnjih i unutrašnjih drvenih površina
čamaca, lamperije, brodskog poda,
baštenskih garnitura i slično. Razređivanje
od 12% do15%.
Suv na dodir za 4-6 sati po nanošenju,
ponovno nanošenje za 24 sata. Potrošnja
10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l.
AUTO LAK SPREJ. Boja po izboru
Naručioca. Pakovanje od 400ml.

kom

10

kom

10

kom

6

kom

12

kom

1

kom

4
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MOLERI UKUPNO:

2. STOLARI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

1

kom

10

2

AKRILNA ZAPTIVNA MASA ("TKK
TEKADOM" ili odgovarajuće).
Jednokomponentna zapivna masa na osnovi
akrilne disperzije koja se upotrebljava za
zaptivanje poroznih materijala - beton,
gasbeton, drvo, keramičke pločice, gipsane
ploče. Za spojeve kod prozorskih okvira,
vrata, za popravku manjih pukotina na
zidovima, spojeve među gipsanim pločama i
betonskih delova, spojevi između raznih
poroznih materijala. Po sušenju postaje
neosetljiv na vodu, da se može farbati,
odporan na atmosferske uticaje, sunčevu
svetlost. Pakovanje od 300 ml po komadu.
EKSERI 20mm čelični

kg

1

3

EKSERI 30mm čelični

kg

1

4

EKSERI 40mm čelični

kg

1

5

EKSERI 50mm čelični

kg

1

6

EKSERI 60mm čelični

kg

1

7

EKSERI 70mm čelični

kg

1

8

Trougaona zakačaljka za slike, veća ( po

kom

20

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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11

uzorku)
Trougaona zakačaljka za slike, manja ( po
uzorku)
ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM
10mm
DRVENE TIPLE U KOMADU 6mm bukovina

12

DRVENE TIPLE U KOMADU 8mm bukovina

m

10

13

DRVENE TIPLE U KOMADU 14mm
bukovina
ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA po uzorku

m

10

kom

30

kom

20

16

ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA ( po
uzorku)
ŠARKE ZA STAKLO, ravne ( po uzorku)

kom

20

17

ŠARKE ZA STAKLO, krive ( po uzorku)

kom

20

18

DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU
STOLARIJU
UNIVER PLOČE d=18mm, boja, vrsta i
dezen po izboru Naručioca sa ABS, u cenu
uračunati i sečenje na dimenzije koje
određuje Naručilac.
UNIVER PLOČE d=28mm, boja, vrsta i
dezen po izboru Naručioca sa ABS, u cenu
uračunati i sečenje na dimenzije koje
određuje Naručilac.
Kant traka širina 32mm , boja, vrsta i dezen
po izboru Naručioca, dužina kotura 50m

m

250

m2

50

m2

25

kotur

2

9
10

14
15

19

20

21

kom

20

kom

50

m

10

m2

50

23

Lesonit ploče , boja, vrsta i dezen po izboru
Naručioca
Šper ploče d=6mm

m2

12

24

Šper ploče d=12mm

m2

16

25

kom

40

26

Metalne nogice za nameštaj visina 10cm (
po uzorku)
Ručke drvene - dugme ( po uzorku)

kom

50

27

Stirodur zeleni 120x50x3 cm

table

5

22
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28

29

KRILO DRVENIH VRATA, DUPLO
ŠPEROVANIH sa
potrebnim okovom cilindričnom bravom,
kvakom i šiltom. Tri primerka ključa. Krilo
vrata do 3m2. Šilt i kvaka po izvoru
Naručioca.
PROZORI DRVENI DVOSTRUKI zastakljeni
ravno providno staklo 3 mm. Prozor do 2m2

kom

3

kom

1
STOLARI UKUPNO:

3. ZIDARI - KERAMIČARI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

m3

2

m3

2

m3

2

4

PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih
primesa
CEMENT MC 32,5

kg

100

5

KREČ GAŠENI U VREĆAMA

kg

400

6

Podne keramičke pločice, debljine 8mm,
dimenzija 33x33cm, vrsta, dezen i boja po
izboru Naručioca, lake za čišćenje, otporne
na kiseline, mat površine, otporne na
ambroziju; jednobojne, melirane.
LEPAK ZA PLOČICE 16 od hidrauličkih
veziva, mineralnih punila i aditiva
FUG MASA od hidrauličkih veziva,
mineralnih punila i aditiva
PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje
od 750 ml.

m2

45

kg

1.000

kg

10

kom

40

1
2
3

7
8
9

ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih
primesa i mulja
FRAKCIJA bez organskih primesa i mulja

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23

24

FOLIJA PVC 015 zelena. Širina rolne od 350
do 380cm. Težina rolne 50 kg
TVRDI TERVOL U PVC FOLIJI

rolna

2

m2

25

GRIFOVANO PLETIVO, okca 20x2050x50mm, tabla 1,0x2,00m
PERTLANO PLETIVO 2mm, okca od 25x2550x50mm, tabla 1,0x2,0
Konopac d=3cm

tabl

2

tabl

2

m

10

Sikaelastic 450 , elastična
jednokomponentna poliuretanska
vodonepropusna membrana sa primenom u
tečnom stanju . Pakovanje od 7 kg.
Sikaelastic 445 , UV otporna, elastična
poliuretanska vodonepropusna membrana.
Boja RAL 7032. Pakovanje od 18 kg.
SAMORAZLIVAJUĆA MASA za
izravnjavanje podova
GIPS PLOČA debljine 12,5mm koje se
koriste za oblaganje zidova i plafona.

kg

14

kg

18

kg

250

m2

20

m2

30

kg

5

rolna

1

kom

4

rolna

1

m2

15

VODOOTPORNA GIPS PLOČA debljine
12,5mm , namenjena za oblaganje plafona i
zidova na mestima gde postoji vlaga.
ISPUNA za spojeve gips-kartonskih ploča.
Upotreba sa bandaž trakom i gletovanjem
spoja.
BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 5cm dužina
minimalno 80m u jednom koturu
Jednokomponentna masa za zaptivanje
spojeva na bazi bitumena. Potrebno je da se
vezuje za podloge kao što su beton, kamen,
drvo, metal, bitumenski premazi. Pakovanje
od 300 ml po komadu. Kao što je masa za
zaptivanje "Sika BlackSeal" ili odgovarajuće.
Samolepljiva, gumizirana, bitumenska
zaptivna traka laminirana aluminijumskom
folijom. Upotreba za zaštite od prodora vode
kod krovnih obloga i pukotina. širina rolne
5cm a dužina 10m kao što je traka "Sika®
MultiSeal" ili odgovarajuće.
Stiropor EPS 150, debljine 5cm.
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25

26
27

Laminat, upotrebne klase 32, debljine 8mm,
otpornog na habanje, mrlje, žar od cigarete;
antistatičan, zaštićen od prodora vlage;
postojane boje, sa efektom četkanja
površinskog sloja. Boja: tamni hrast;
sirovinski sastav: HDF. Isporučiti u kompletu
sa PVC folijom i sunđerastim filcom.
Lajsne za laminat. Boja: tamni hrast;
sirovinski sastav: MDF.
Višenamenski jednokomponentni elastični
lepak i zaptivna masa, koristi se kao
izuzetno jak lepak za građevinske
konstrukcije. Pogodan za unutrašnje i
spoljašnje lepljenje. Pakovanje od 300 ml po
komadu. Kao što je lepak "SikaBond T2" ili
odgovarajuće.

m2

26,06

mI

24

kom

1

ZIDARI - KERAMIČARI UKUPNO:

4. BRAVARI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

1

ŠARKE ZA DRVENA VRATA ( po uzorku)

kom

10

2

CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA
METALNA VRATA ("BANE A.D." "cilindrični
uložak 3647" ili odgovarajuće) 27,5+27,5mm
u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50
BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN
KLJUČ- brava 6-ica.
BRAVA ZA DRVENA VRATA - OBIČAN
KLJUČ- brava 8-ica.

kom

1

kom

4

kom

4

3
4

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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5

6
7
8
9

SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA
("BANE A.D." "brava 1340" ili odgovarajuće)
Sigurnosna prikivajuća brava za vrata sadrži
cilindrični uložak, prihvatnik sa distantnim
pločicama i zadržač. Sa spoljne strane vrata
brava se zaključava ključem dok se sa
unutrašnje strane vrata zaključavanje vrši sa
dugmetom. Isporučuje se sa 5 ključeva.
ZASUN ("BANE A.D." " zasun 5215" ili
odgovarajuće)
KLJUČ ("BANE A.D." "ključ 8312" ili
odgovarajuće).
KLJUČEVI ŠUPLJI RAZNI ( po uzorku)

kom

1

kom

30

kom

80

kom

10

kom

10

kg

2

m

18

11

KATANAC ("BANE A.D." "katanac 8708" ili
odgovarajuće). Katanac sa kaljenom
obujmicom.
TOVAT MAST litijumova višenamenska
maziva mast za podmazivanje kotrljajućih i
kliznih ležajeva. pakovanje od 1 kg
CRNE CEVI KUTIJE 40/40

12

CRNE CEVI KUTIJE 30/30

m

18

13

KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20

m

18

14

KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40

m

18

15

KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30

m

12

16

KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40

m

42

17

"L" PROFIL 25/25mm gvozdeni

m

12

18

kom

150

kom

80

20

VIJAK ZA DRVO 3,5x18mm KRTATA
GLAVA čelični, galvanizovan
VIJAK ZA DRVO 5x60mm KRTATA GLAVA
čelični, galvanizovan
RIGLE PO UZORKU

kom

50

21

BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 15

kom

2

22

BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 14

kom

2

10

19
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23

BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 13

kom

2

24

BRANO PUMPA, ZATVARAČ VRATA br 12

kom

2

25

Šraf M8 x 30

kom

300

26

SPREJ ODVIJAČ VD40

kom

3

27

SAJLA za jarbole Ø 5 mm.

m

100
BRAVARI UKUPNO:

5. TAPETARI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

m2

30,0

tabl

5,0

kg

20,0

kale

8,0

kale

14,0

kutij

6,0

kutij

6,0

m

40,0

kutij

2,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje
prostorije
STIROPOR D=5cm dimentije 120x60
UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog
kaučuka u organskim rastvaračima JUS
H.K2.101
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 40
kalemi dužine 5000m
KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60
kalemi dužine 5000m
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8
pakovanje od 5000kom
KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/10
pakovanje od 5000kom
TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine
25mm bele boje
KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8,

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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pakovanje u kutiji od 5000 kom
10
11
12
13
14
15
16
17

KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/10 ,
pakovanje u kutiji od 5000 kom
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ( za
Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za
Necchi šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80 (za
Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 (za
Bagat šivaću mašinu)
IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 120 (za
Bagat šivaću mašinu)
NOSAČ ROLO PLATNA –FLOS 140 cm

kutij

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

2,0

kom

4,0

m

30,0

kg

1,0

19

POTEZNI KANAP ROLO PLATNA , sintetički
kanap tebljine 4mm
EKSERI TAPETARSKI "U" 20/20 spona sa
običnim šiljcima čelična žica
EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj

kom

100,0

20

KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni

kg

2,0

21

ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm. Boja po
zahtevu Naručioca
Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na
dužinu od 4,5m
Eko koža za presvlačenje nameštaja.
Gumirana, dvoslojna, blagog slaja, veran
utisak prirodne kože. Sirovinski sastav: gornji
sloj 100% PVC, donji sloj 15% pamuk i 85%
poliester. Jednostavno održavanje.
Preporuka: proizvođač "Atlas" ili
odgovarajuće. Boja: smeđa.
Kaiševi za nošenje nameštaja ("Forearm
Forklift-Carry Furnishings Easier" ili
odgovarajuće). Komplet se sastoji od dva
kaiša. Nosivost kaiševa minimalno 900 kg.
Žica 1,2 mm

m

20,0

M2

0,2

m2

15,0

kompl.

1,0

kg

1,0

18

22
23

24

25

TAPETARI UKUPNO:
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6. VODOINSTALATERI MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

1

BATERIJA ZA UMIVAONIK.SRČASTA
2CEVI niklovne
BATERIJA ZA UMIVAONIK JEDNORUČNA
ZIDNA niklovane
UMIVAONIK SA STUBOM 600mm

kom

3

kom

3

kom

2

kom

15

5

VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane
(žičani bužir)
"T" KOMAD Ø=2Omm plastični

kom

30

6

MUFOVI Ø=20mm spoljašnji navoj plastični

kom

10

7

CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m

kom

10

8

Protočni bojler prohromski od 10l

kom

2

9

Bojler prohromski od 10 l potisni

kom

2

10

Prohromski bojler od 80 l

kom

1

11

kom

5

kom

8

13

Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće niskomontažni
Vodokotlić "Geberit" ili odgovarajuće visokomontažni
Jednoručna baterija za protočni bojler

pari

2

14

Kanap sa rukohvatom za vodokotlić

kom

30

2
3
4

12

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8

VODOINSTALATERI UKUPNO:
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7. INSTALATER GREJANJA MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

član.

16

kom

1

kom

1

1
2
3

Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )q=235W( za t=60)
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR "
CINI" Ø 5/4 cola, levi navoj
GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR "
CINI" Ø 5/4 cola, desni navoj

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8

INSTALATERI GREJANJA UKUPNO:

8. ELEKTRO MATERIJAL
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

m

50

1

Kabel PPL 3x1.5mm2

2

Svetiljka SAVIO TCS760 2x49W/830 HFP
ND AC-MLO, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

2

3

Svetiljka TCS 260 2x35W/840 HFP D6 WH,
"Philips" ili odgovarajuće, sa visilicama

kom

2

4

Svetiljka TCS 260 2x49W/830 HFP D6 WH,
"Philips" ili odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 33W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

2

kom

16

5

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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6

kom

26

kom

26

8

Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 23W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva)
EKONOMY 6Y 20W 827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Luster grla порцуланско E27 100W

kom

20

9

Sijalice E27 75W

kom

10

10

Sijalice E27 60W

kom

20

11

Sijalice E27 40W

kom

250

12

Štedljiva sijalica Genie 8yr, 8W/827 E14,
indeks reprodukcije boje 82%, 420lm, životni
vek 8000sati, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

50

13

Sijalice E14 reflektorske 60W

kom

10

14

Унакрсни прекидач (у зид) 10/16A-250 V

kom

10

15

Minjon sijalice 40W E14

kom

150

16

Fluorescentna cev od 18W sa toplom belom
svetlošću (8270K ili 8300K)
Starter S2 4W-22W 220-240V "Philips" ili
odgovarajuće.
Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Efficiency 35W/827, "Philips" ili
odgovarajuće.
Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Output 49W/827, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

200

kom

300

kom

10

kom

10

7

17
18
19
20

Fluorescentna cev MASTER TL5 High
Output 54W/827, "Philips" ili odgovarajuće.

ком

10

21

Fluorescentna cev MASTER TL-D 90 DE
LUXE 36W/950, "Philips" ili odgovarajuće.

ком

5

22

Fluorescentna cev od 36W sa toplom belom
0
svetlošću (827 K), "Philips" ili odgovarajuće.

kom

150

23

Starter 4W-65W 220-240V "Philips" ili
odgovarajuće.

kom

200
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24
25
26
27
28
29

Fluorescentna cev od 58W sa toplom
0
belom svetlošću (830 K), "Philips" ili
odgovarajuće.
Grlo za fluoroscentne cevi G13

kom

25

kom

2

Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa
podnožjem za starter nadgradno sa
zavrtnjem
Padobran tiple M4

kom

2

kom

80

Elektronska prigušnica e-Kjoto II, "Philips" ili
odgovarajuće.
Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D
EII, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

10

kom

6

30

Prigušnica 1x36W, 230V ~50Hz, FEP

kom

5

31

Grlo E14 keramičko 2A 250V

kom

10

32

Grlo E14 sa podnožjem za luster metalno
(po uzorku)
FEP svetiljka (Klub 2D 16W)

kom

10

kom

2

34

Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH
o
128, 28W/830 K, "Philips" ili odgovarajuće.

kom

8

35

Svetiljka sa fluo cevi "Pentura-mini" TCH
128, 14W/830oK, sa ugrađenim prekidačem,
"Philips" ili odgovarajuće.
Kompaktna fluorescentna integrisana sijalica
GENIE E Saver 14W/827 E27, "Philips" ili
odgovarajuće.
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica
GENIE E Saver 11W/827 E27, indeks
reprodukcije boje 82%, 810lm, životni vek
8000h, "Philips" ili odgovarajuće.
Kompaktna fluorescentna integrisan sijalica
GENIE E Saver 11W/827 E14, "Philips" ili
odgovarajuće.
Živina sijalica 160W

kom

8

kom

8

kom

16

kom

20

kom

6

Živina sijalica 125W sa prigušnicom za grlo
E27
Halogen sijalica 220V 35W ubodna

kom

14

kom

5

33

36
37

38
39
40
41
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42

Halogen sijalica 220V 50W ubodna

kom

5

43

Metal halogena sijalica sa dva podnoška
MHN-TD 150W topla bela
Elektronska predspojna sprava za metal
halogenu sijalica sa dva podnoška MHN-TD
150W
Metal halogen sijalica 150W (grlo E40)

kom

5

kom

5

kom

1

Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40
grlo)
Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY
6,35 8A)
Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY
6,35 8A)
Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A

kom

1

kom

1

kom

1

kom

10

50

Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa
uzemljenjem keramička 10/16A 250V

kom

5

51

Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V

kom

3

52

Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem 16A
380V
JUS.N.E0.350

kom

3

53

PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa
uzemljenjem i poklopcem 10/16A 250 V)

kom

5

54

Kip prekidač 16A sa indikacijom

kom

10

55
56

Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V
Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V

kom
kom

20
5

57

Jednopolni prekidač (16A) u zid

kom

25

58

Jednopolni prekidač (16A) na zid

kom

4

59

Naizmenični prekidač (na zid) 10/16A-250 V

kom

2

60

Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom)
10A-250V
Termostatski regulacioni prekidač 16A za
bojlere od 10-80l.
Trofazni regulacioni termostatski prekidač
16A: rerne, TA peć 110 stepeni

kom

5

kom

10

kom

3

44
45
46
47
48
49

61
62
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63

Sigurnosni termostatski prekidač za bojler
10-80l.
Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od
16A sa bimetalom za TA peći

kom

10

kom

2

Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa
dihtungom
Grejač za bojler 6kW 6/4 cola

kom

4

kom

2

kom

4

kom

4

69

Grejač za TA peći 1300W (šamotni AEG
Magnohrom Kraljevo)
Grejač za TA peći 2500W (šamotni grejač
Elind model)
Ringle za šporet Ф9

kom

2

70

Ringle za šporet Ф11

kom

2

71

Ringle za šporet Ф14.5

kom

10

72

Ringle za šporet Ф14.5 ekspres

kom

2

73

Ringle za šporet Ф18

kom

10

74

Ringle za šporet Ф22

kom

2

75

Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći
sličan "Elind-u" i "Magnohrom Kraljevo" ili
odgovarajuće.)
Prigušnica 125W

kom

4

kom

5

Monofazna OG utičnica 16A-250V sa
uzemljenjem nazidna
Četkice za usisivače (usisivač je tipa
Sloboda 2000)
Gips

kom

10

kom

10

kg

30

kom

50

kom

150

kom

50

kom

50

64
65
66
67
68

76
77
78
79
80
81
82
83

Tiple sa šrafom F6 gužvajuće (marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F8 gužvajuće(marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F10 gužvajuće (marke
SEBRA)
Tiple sa šrafom F12 gužvajuće (marke
SEBRA)
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84

VS klemne 1.5mm2 komplet reglete

kom

1

85

VS klemne 2.5mm2 komplet reglete

kom

1

86

Vezice PVC 30cm (4mm širina)

kom

100

87

ком

4

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

1

95
96

Осигурач цевасти ("Елвод-Крагујевац" ili
odgovarajuće) 80А (100А)
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 10A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 16A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 20A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 25A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 32A
Instalacioni automatski prekidači (automatski
osigurači) 40A
Пластични орман за инсталациону опрему
(разводна табла), једноредна за 12
осигурача, са провидним поклопцем
Vezice PVC 30cm (4mm širina)
Pok kanal 16x20x2000

pakov.
kom

2
16

97

Luster klemne 1,5 mm2

kom

10

98

Luster klemne 2,5 mm2

kom

10

99

Luster klemne 4 mm2

kom

10

100

Luster klemne 6 mm2

kom

5

101

Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5
mm2
Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4
mm2
Kontakt sprej

kom

15

kom

15

kom

2

Protiv panik rasveta komplet dvostrani
difuzor
Protiv panik rasveta komplet nadgradna

kom

6

kom

10

88
89
90
91
92
93
94

102
103
104
105
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106

montaža
Protiv panik rasveta komplet za spuštenu
montažu
Indikator-prekidač za uljni radijator

kom

6

kom

2

Industriska utičnica (nadgradna) i utikačuko-uto 5x32A
Ventilator ugradni za magacine Ф 300

kom

1

kom

3

kom

30

kom

25

kom

16

113

Štedljiva sijalica Economy 6y 11W 827 E14,
"Philips" ili odgovarajuće.
Štedljiva sijalica PL-Electronic Ambiance
12W/827 E14, indeks reprodukcije boje
82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili
odgovarajuće.
Štedljiva sijalica Softon Esaver sveća
12W/827 E14, indeks reprodukcije boje
82%, 510lm, životni vek 8000h, "Philips" ili
odgovarajuće.
POK kanal 50x20х2000

m

30

114

POK kanal 16x20x2000

m

30

115

Sijalice za meglajd baterije 3,5-3,8V 0,3A

kom

20

116

Papučice za provodnike od 2,5mm2

kom

100

117

Papučice za provodnike od 4mm2

kom

100

118

Papučice za provodnike od 6mm2

kom

100

119

kom

35

120

Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu
(0-6 položaja)
Svetiljka метал халогена ugradna 150W

kom

2

121

Prekidač za ringle sa 7 položaja

kom

10

122

kom

2

123

Vremenski relej TR35 (TZT), "Eling" ili
odgovarajuće.
Flou cev 30W

kom

6

124

Metal halogen sijalica 100 W

kom

5

107
108
109
110
111

112
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125

Halogen sijalice 75W

kom

5

126

Halogen sijalice 150W

kom

6

127

Halogen sijalice 300W

kom

3

128

Halogen sijalice 500W

kom

1

129

Protočni bojler 18kW

kom

1

130

Разводна кутија на зид (ОГ)

kom

20

131

ОГ конектор монофазни

kom

20

132

Grlo za lustere E14 sa navojem (po uzorku)

kom

30
ELEKTRIČAR MATERIJAL UKUPNO:

9. ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:
RB

PREDMET JN

JED.
MERE

KOLIČINA

JEDINIČNA
CENA BEZ
PDV-A

JEDINIČNA
CENA SA PDV

1

2

3

4

5

6

1

PTT obujmice fi 20mm

kom

50

3

Šestougaoni vijak GL.MB1.500 8x80

kom

100

6

Podloška Ф8

kom

100

7

Vezice Beterman 4.8х3.1, fi 76

pako.

3

8

Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi)

kg

10

UKUPNA CENA BEZ
PDV
7

UKUPNA CENA
SA PDV
8
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9

Bakarna cev 6x1 (milimetarske cevi)

kg

8

10

Kondez crevo rebrasto providno fi 16mm

m

50

11

Izolir traka 20 met (crna)

kom

30

12

Izolir traka metalizirana za izolaciju bakarnih
cevi 50mmx50m (aluminijumska traka 107)

kom

5

13

Termoband traka 50 x 50mm (Vonder)

kom

4

14

Izolacija-DG za cev siva fi 12mm (Trocellen)

m

50

15

Izolacija AC 6x6 (Trocellen)

m

50

16

Izolacija-DG za cev siva fi 18mm (Trocellen)

m

50

19

Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj

kom

70

20

Freon R22

kom

4

21

Freon R407C (ekološki)

kom

2

23

Nosač za klima uredjaj (komplet)

kom

10

24

Crevo za manobaterije dužine 3met (sa
silikonskim zaptivačem)
Kabel PP-L 5x1.5mm2

kom

1

m

150

Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem
10/16A 230V
Posuda sa raspršivačem za
kompresor(fajtalica)
Freon R410 (ekološki)

kom

8

kom

3

kom

4

1USgal

8

m

60

m

40

1USgal

12

25
27
29
30
31
32

Sredstvo za čišćenje split sistema "Foam-ACoil" ili odgovarajuće.
POK kanal 150x60mm

33

POK kanal 100x60mm

34

Tečnost za split sisteme - "Coil Disifectan" ili
odgovarajuće.
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ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE KLIMA:

ZBIRNA REKAPITULACIJA - PARTIJA 1. POTROŠNI MATERIJAL ZA RAD MAJSTORSKIH RADIONICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MATERIJAL PO RADIONICAMA
MOLERI MATERIJAL
STOLARI MATERIJAL
ZIDARI-KERAMIČARI MATERIJAL
BRAVARI MATERIJAL
TAPETARI MATERIJAL
VODOINSTALATERI MATERIJAL
GREJANJE MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL
ELEKTRO MATERIJAL ZA MONTAŽU
I ODRŽAVANJE KLIMA

IZNOS BEZ PDV-A

UKUPNO BEZ PDV-A:
PDV:
UKUPNO SA PDV-OM:
M.П.
( ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА )
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9)2)УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»,
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени
гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни
елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора,односно
оквирног споразума (учешће трошкова материјала,рада, енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
Напомена:

*У ПРЕДМЕТНОЈ НАБАВЦИ ТОКОМ ПЕРИОДА ВАЖЕЊА УГОВОРА НЕЋЕ СЕ ВРШИТИ
УСКЛАЂИВАЊА ЦЕНА(УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА МАТЕРИЈАЛА,РАДА, ЕНЕРГЕНАТА) ТЕ НИЈЕ
ПОТРЕБНО ДАТИ ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТРОШКОВА, С ОБЗИРОМ ДА
ТАЈ ПОДАТАК НИЈЕ НЕОПХОДАН
Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:
-у колони 5. уписати колико износи јединична цена без пдв за сваку тражену
ставку предмета јавне набавке;
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са пдв , за сваку тражену
ставку предмета јавне набавке;
-у колони 7. писати укупну цену без пдв за сваку тражену ставку предмета јавне
набавке ( помножити јединичну цену без пдв – колона 5. са траженим
количинама – колона 4).На крају уписати укупну цену предмета набаке без пдв
и са пдв;
-у колони 8 уписати колико износи укупна цена са пдв за сваку тражену ставку
предмета јавне набавке( помножити јединичну цену са пдв – колона 6 са
траженим количинама – колона 4). На крају колоне уписати укупну цену
предмета набавке без пдв и са пдв.
- дати збирну рекапиталацију за Партију 1.
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Телефон:
Е-маил адреса:
Место и датум:
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), члана 2. став 1. тачка 10.) и члана 19. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду
прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад
мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система, обликоване по
партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
( ЈН ОП 25/2013) и то:
-израда узорка или модела који су израђени у
складу са траженом техничком спецификацијом
наручиоца

__________ динара без пдв

трошкови прибављања средстава обезбеђења

__________ динара без пдв

Укупни трошкови без пдв
пдв
Укупни трошкови са ПДВ

__________ динара
__________ динара
__________ динара

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
*образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који
траже да му их наручилац надокнади
*остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
*уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади
трошкове
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11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.
124/2012) ,члана 2. став 1. тачка 11) и члана 20. Правилника о обавезним елементима
конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености
услова («Службени гласник РС», бр.29/2013) понуђач ______________________ из
___________________ ул. _____________ бр.___________________ даје
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду
деловодни број:________________ за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат
и резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог
система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица,
(ЈН ОП 25/2013) Наручиоца – Управе за заједничке послове покрајинских органа
21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16., по Позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
27.09.2013.године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), уговор о јавној набавци бити
ништаван.

ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)

*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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12)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012) као понуђач дајем
ИЗЈАВУ
којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број:
_______________ за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат и резервни
делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система,
обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица
у отвореном поступку (Редни број ЈН ОП 25/2013) поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

ПОНУЂАЧ
М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)

*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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12) ОБРАСЦИ
1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 9. ЗЈН
2.ОБРАЗАЦ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
3.ОБРАЗАЦ СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ПОТВРДЕ)
4.ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА
ПОНУЂАЧА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, КАО И О ЛИЦИМА
ОДГОВОРНИМ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
5.ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОБЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО:
-ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
-ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПРа)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Седиште:

Општина:

Место:

Улица и број:

Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“,
бр. 124/2012), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те
исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим
надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз
понуду за јавну набавку добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад
мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система, обликоване по
партијама од 1 до 4, и то: Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских
радионица (Редни број ЈН ОП 25/2013).
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за
давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач докзује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам
седиште.

ПОНУЂАЧ
М.П.___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
СПИСАК
НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА - ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА
РАД МАЈСТОРСКИХ РАДИОНИЦА (МОЛЕРСКИ, СТОЛАРСКИ,ЗИДАРСКО
КЕРАМИЧАРСКИ, БРАВАРСКИ,ТАПЕТАРСКИ,ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ,ЕЛЕКТРО И
МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊЕ)
2008.година
Ред.
бр.

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

БРОЈ УГОВОРА

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА
Ред.
бр.

2009.година

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

БРОЈ УГОВОРА

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА
2010.година
Ред.
бр.

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

БРОЈ УГОВОРА

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА
Ред.
бр.

2011.година

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

БРОЈ УГОВОРА

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА
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2012.година
Ред.
бр.

ЛИСТА КУПАЦА/НАРУЧИЛАЦА

БРОЈ УГОВОРА

ДАТУМ УГОВОРА

1
2
3
4
5
Прилог: КОПИЈА УГОВОРА

ПОНУЂАЧ
м.п. _________________________
(потпис овлашћеног лица)

*Напомена:
Списак попуњава, потписује и оверава понуђач.За сваког купца/наручиоца наведеног на Списку
понуђач доставља Стручну рефернцу (потврду) и копију уговора.
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ОБРАЗАЦ СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ( ПОТВРДЕ)
Назив купца/наручиоца
Седиште ,улица и број
Телефон
Матични број
ПИБ
Место и датум издавања потврде
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја (2) а у вези члана 76. Закона о
јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012) купац/наручилац
издаје
СТРУЧНУ РЕФЕРЕНЦУ (ПОТВРДУ)
да је добављач
_____________________________________________________________
(назив и седиште добављача)
у периоду од 2008. до 2012.године испоручио добра - потрошни материјал за рад
мајсторских
радионица
(молерски,
столарски,
зидарско-керамичарски,
браварски,тапетарски,водоинсталатерски,електро и материјал за грејање), и то:
Укупан број
уговора у
2008.години

Укупан број
уговора у
2009.години

Укупан број
уговора у
2010.години

Укупан број
уговора у
2011.години

Укупан број
уговора у
2012.години

УКУПНО ЗА 5 ГОДИНА:
Потврда се издаје на захтев понуђача ___________________________________
_______________________ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци
добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад мајсторских радионица и
алат за одржавање комуникационог система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:
Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских радионица ,у отвореном
поступку, за потребе Наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 (Ред.бр.ЈН ОП 25/13) и у друге сврхе се не
може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:
м.п.

Законски заступник
________________

Напомена:
Образац потврде умножити и доставити за све
купце/наручиоце наведене у обрасцу Списак најважнијих
изведених радова. Поврде морају бити у оригиналу (уписани подаци, потпис и печат).
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ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ
ЗА ПОНУЂАЧА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, КАО И О
ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
На основу члана 77. став 1. тачка 2) алинеја (4) Закона о јавним набавкама
( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012)
понуђач ____________________________________________________________
даје
ИЗЈАВУ О
КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА
ПОНУЂАЧА, КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, КАО И О
ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА
У вези поступка јавне набавке добара - потрошни материјал, алат и резервни
делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система,
обликоване по партијама од 1 до 4, и то:Партија 1. - Потрошни материјал за рад
мајсторских радионица,ЈН ОП 25/2013 дајемо изјаву да следеће кључно техничко
особље и други експерти који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу
квалитета у предметној набавци ,а који раде за понуђача, су:
Ред.
бр.

Име и презиме

Радно место

Одговоран за
*заокружити
одговарајућу опцију

-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
-извршење уговора
-контролу квалитета
ПОНУЂАЧ
м.п. _________________________
(потпис овлашћеног лица)
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна
повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Седиште и адреса:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
Матични број:
08034613
Порески број:
100716377
Текући рачун:
840-30640-67
Управа за трезор
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за
испуњење обавеза у поступку јавне набавке добара - потрошни материјал, алат и
резервни делови за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог
система, обликоване по партијама од 1 до 4, и то:Партија 1. - Потрошни материјал
за рад мајсторских радионица ( ЈН ОП 25/2013) за коју је менични дужник
поднео Понуду деловодни број:___________ од _________ 2013.године.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком трајања до истека рока
важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10% без
пдв од вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење/писмо су важећи и у случају да у току рока
важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од
значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања
овлашћења:
________________________

М.П. _________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“
бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна
повеља) менични дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,
Управа за заједничке послове покрајинских органа
Седиште и адреса:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16
Матични број:
08034613
Порески број:
100716377
Текући рачун:
840-30640-67
Управа за трезор
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење/писмо се издају као средство обезбеђења за
испуњење уговорних обавеза у складу са уговором који је Менични дужник дана
____________ 2013. године закључио са Меничним повериоцем на основу спроведеног
поступка јавне набавке добара - потрошни материјал, алат и резервни делови за рад
мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система, обликоване по
партијама од 1 до 4, и то:Партија 1. - Потрошни материјал за рад мајсторских
радионица ( ЈН ОП 25/2013).
Меница и менично овлашћење/писмо се издају са роком важности који је 30
дана дужи од дана окончања реализације уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на
коју се односи менично овлашћење/писмо на износ од ___________________________
(словима:__________________________________________) што представља 10% без
пдв од вредности уговора.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава
на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања уговора
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања
овлашћења:
____________________________

М.П. ____________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника
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