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На основу чл. 39. 40, 40а и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и
104/2013), Одлуке број 2/524 од 20.06.2019. године о покретању поступка јавне
набавке број ДУ-ЈНМВ-07/19 и Решења број 2/525 од 20.06.2019. године о
образовању комисије за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-07/19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добара – потрошни материјали,резервни

делови и алати,
ЈН број ДУ-ЈНМВ-07/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета и рок испоруке добара

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
1. Услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке из члана 75

и 76.Закона
2. Упутство како се доказује испуњеност услова
3. Обрасци изјава о испуњености услова из члана 75 став 1.Закона
4. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75 став 2.Закона

V Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI Образац понуде
VII Модел оквирног споразума
VIII Модел уговора
IX Образац трошкова припреме понуде
X Образац изјаве о независној понуди
XI Менично писмо-овлашћење за озбиљност понуде

Конкурсна документација има укупно : 64 странe
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, Радоја Домановића 27
Интернет страница: www.dombeograd.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у циљу закључења оквирног споразума у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ДУ-ЈНМВ-07/19 су добра – потрошни материјали,
резервни делови и алати.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума са
једним понуђачем за сваку партију посебно, на период важења од 2 (две)
године.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног
споразума:
Одлуку о закључењу оквирног споразума наручилац ће донети у року од 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда.

8. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Небојша Крстић
e - mail адреса: domucenika@sbb.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ДУ-ЈНМВ-07/19 су добра – потрошни материјали,
резервни делови и алати;
- шифра из општег речника набавки: 31000000 – Електричне машине, апарати,
опрема и потрошни материјал, расвета; 44115210 – Водоинсталатерски
материјал, 44220000-Грађевинска столарија, 44110000 - Грађевински
материјали, 44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци
и опруге, 43800000 - Опрема за радионице.

2. Партије
Јавна набавка je обликована у 2 (две) партије:
1.партија: Потрошни материјали и резервни делови и
2.партија: Алати
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА и РОК ИСПОРУКЕ
ДОБАРА

- Врста добара: потрошни материјали, резервни делови и алати;

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА –по партијама
ПАРТИЈА 1. - Потрошни материјали и резервни делови

Табела 1.

Ред.
број Опис ј. м.

оквирне
количине

за 1 годину
(12 месеци)

оквирне
количине за
2 године (24

месеца)

1. 2. 3. 4. 5.

1. Гумице за славине Ф 16 ком 20 40

2. Вирбле за батерије ½” мес ком 20 40

3. Вирбла точак од  2“ ком 2 4

4. Вирбле са рукохватом ½“ ком 5 10

5. Панцир црева за стојећу батерију 3/8 ”, min.L=40 cm ком 20 40

6. Панцир црева за стојећу батерију 3/8 ”, min.L=50 cm ком 5 10

7. Brinox црево за стојећу батерију 3/8”л=30 cм ком 30 60

8. Црева за водокотлић 3/8 -3/8 мин.L=30 cм или
одговарајуће ком 20 40

9. Црева за водокотлић 1/2 -1/2 „Brinox” или
„одговарајуће“,мин.L=35 cм ком 16 32

10. Црева за водокотлић 1/2 – 3/8 „Brinox” или „одговарајуће“,
мин.L=30 cм ком 16 32

11. Црева за водокотлић 1/2 – 3/8 „Brinox” или
„одговарајуће“,мин.L=40 cм ком 6 12

12. Пловак за водокотлић типа „Крушик“ или одговарајући ком 3 6

13. Пловак за водокотлић типа „Geberit“ или одговарајући ком 25 50

14. Пловак касетни за водокотлић ком 5 10

15 Звоно водокотлића типа „Крушик“ или одговарајуће ком 3 6

16. Звоно водокотлића типа „Метапласт“ или одговарајуће ком 5 10

17. Звоно за водокотлић  типа „Geberit“ или одговарајуће ком 25 50

18. Вирблa капа са лептиром ½ ” ком 10 20

19. WC даска ком 30 60

20. Шрафови за даску за WC шољу ком 45 90

21. Пвц носач WC даске ком 15 30
22. Гумице за славину ф 19 ком 20 40
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23. Сифон за лавабо-флексибилни ком 30 60

24. Сифон за дуплу судоперу -ребрасти ком 2 4

25. Канап кудељни 04 – 200 gr ком 5 10

26. Кучина 1/1 ком 1 2

27. Славина једноручна зидна за лавабо са изливом  од 150
мм ком 2 4

28. Уложак за једноручну батерију Ф 35 ком 20 40

29. Уложак за једноручну батерију Ф 40 ком 20 40

30. Батерија месингана дуга лула ком 20 40

31. Муф 3/4“-1/2“ ком 4 8

32. Муф 1/2“ – 3/8“ ком 4 8

33. Муф 1/2“ – 3/4“ ком 4 8

34. Муф 3/8“ – 1/2“ ком 4 8

35. Гума подна за WC шољу ком 10 20

36. Манжетна штелујућа 6/4 ком 5 10

37. Уградна батерија за судоперу TX  са лучним изливом ком 3 6

38. Батерија једноручна стојећа за судоперу  са две цеви и Ј
изливом 400 мм ком 2 4

39. Једноручна батерија за судоперу са два црева ком 5 10

40. Једноручна батерија за проточни бојлер ком 2 4

41. Једноручна батерија за лавабо ком 10 20

42. Једноручна зидна батерија за мали бојлер високо
монтажни ком 2 4

43. Једноручна батерија зидна са испустом од 300 мм ком 5 10

44. Једноручна батерија за лавабо са два црева ком 5 10

45. Комплет батерија са тушом-једноручна са изливом ком 17 34

46. Комплет батерија за каду зидна-једноручна ком 2 4

47. Баштанска чесма са куглом ½“ ком 3 6

48. Баштанско црево 1/2“- 25 м ком 1 2

49. Баштанско црево 3/4“- 50 м ком 2 4

50. Излив овални 150мм ком 5 10

51. Вакум гума за WC ком 5 10

52. Излив ЈØ18 мм, дужина 400 мм ком 2 4

53. Лавабо са рупом за стојећу батерију 50 cм ком 18 36

54. Лавабо за усадну батерију ком 3 6

55. Комплет шрафови за WC шољу ком 20 40

56. Комплет шрафови за лавабо ком 17 34
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57. Вентил сигурносни за бојлер 1/2“-9 бара ком 10 20

58. Радни вентил за бојлер ком 3 6

59. WC шоља симплон (подна) ком 15 30

60. Прикључак за WC шољу-симплон ком 5 10

61. Водокотлић PVC-високомонтажни типа „Крушик“ или
одговарајући ком

8 16

62. Водокотлић нискомонтажни типа „Geberit“ или
одговарајући ком 10 20

63. Водокотлић високомонтажни типа „Geberit“ или
одговарајући ком 6 12

64. Потежач са канапом ком 10 20

65. Прекидач-полуга за водокотлић типа „Метапласт“ или
одговарајући ком 5 10

66. Испирна цев флексибилна дужа 2 м ком 8 16

67. Испирна лула Rosan PIS300PI или одговарајућа ком 10 20

68. Испирач писоара Rosan A76104 или одговарајући ком 3 6

69. Испусна лула зидног вентила Rosan А75204 Ф 12/200 или
одговарајућа ком 10 20

70. Испирач WC  Росан ¾“ А79557Т или одговарајући ком 5 10

71. Дозатор за течни сапун, зидни,уградни, 0,5 л INOX ком 17 34

72. Туш када 80 x 80 x 185 ком 5 10

73. Туш црево 1,5 M ком 135 270

74. Туш ручка INOX ком 50 100

75. Прикључак за веш машину 1/2“ – 3/4“ са филтером ком 3 6

76. Вентилатор за купатило, Фи 100 ком 31 62

77. Једноручна батерија за лавабо са рупом ком 2 4

78. Поклопац за сливник 140x140 мм ком 5 10

79. Ек вентил 1/2“ -3/8“ ком 25 50

80. Ек вентил 1/2“ – 1/2“ ком 5 10

81. Мешач типа „Minoti“ или одговарајући – 35 мм ком 10 20

82. Мешач типа „Minoti“ или одговарајући – 40 мм ком 10 20

83. Мешач једноручне батерије 45 мм ком 10 20

84. Подизач воде за туш батерије ком 49 98
85. Поклопац дозне четвртасти 100 x 100 ком 20 40

86. Поклопац дозне округли ФИ 72 ком 20 40

87. Фасунг-грло керамичко E -27 ком 15 30

88. Биметал 3242 4-8 А ком 45 90

89. Прекидач гребенасти 25А-10 u ком 10 20

90. Прекидач-једнополни ком 35 70

91. Прекидач-двополни ком 25 50
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92. Утичница за тв антену пвц ком 35 70

93. Утичница за кабловску тв и интернет пвц ком 15 30

94. Прекидач наизменични ком 12 24

95. Прекидач надзидни једнополни ком 5 10

96. Прекидач надзидни двополни ком 5 10

97. Прекидач серијски ком 10 20

98. Кип прекидач са сијалицом ком 5 10

99. Кип прекидач ОГ ком 5 10

100. ОG прекидач серијски ком 5 10

101. ОG разводна кутија ком 5 10

102. Шуkо II дупли ком 5 10

103. Шуко утичница дупла ком 20 40

104. Шуко утичница монополна ком 40 80

105. Шухо обичан ком 10 20

106. Монофазна утична 220 W са поклопцем ком 15 30

107. ОГ шуко II ком 5 10

108. ОГ шуко III ком 5 10

109. Монофазна виљушка (220 w) ком 10 20

110. Утичница-шуко ком 35 70

111. Клема редна 1,5 м2
ком 85 170

112. Клема редна 2,5 м2
ком 45 90

113. Лустер клеме 1,5-2,5 мм ком 15 30

114. Лустер клеме 2,5-4 мм ком 14 28

115. Лустер куке ком 70 140

116.

Осигурачи:

ком

а) 10А 30 60
б) 16А 35 70

в) 20А 5 10

г) 25А 5 10

117. Изолир трака 30 м ком 29 58

118. Скалпер-већи 18 мм ком 2 4

119. Улошци за скалпер 18 мм ком 7 14

120. Кабл гум са виљушком 3 x 1,5
(2 М) ком 3 6

121. Кабл 3 x 1,5 PPY ком 20 40

122. Калај жица за лемљење 1 мм пастом кг 2 4

123. Паљена жица 1,2 мм кг 4 8
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124. Монофазна гум виљушка ком 3 6

125. Буксне-челичне 2,5 mm ком 80 160

126. Каналица 25 x 25 мм м 20 40

127. Везице 20-30 cm ком 50 100

128. Тертмостат за бојлер-радни ком 5 10

129. Тертмостат за бојлер-сигурносни ком 5 10

130. Термостат радни,сигурносни за проточни бојлер од 10 л
на фланшу ком 2 4

131.
Термостат радни,сигурносни,
магнезијум анода за бојлер типа „Терморад“ или
одговарајући од 80 л ком 2 4

132. Грејач за проточни бојлер типа „Дом“ или одговарајући од
10 л  на фланшу ком 2 4

133. Грејач за бојлер типа „Терморад“ или одговарајући од 80
л од 2 KW ком 3 6

134. Грејач за бојлер типа „Ранком“ или одговарајући од 80 л
од 2 KW ком 2 4

135. Овални грејач са анодом за  inox бојлер ком 5 10
136. Муниција за хефталицу електричну-паковање ком 5 10

137. Нит 2 мм за ручну косилицу бензинску 15/1 ком 20 40

138. Трофазни радни термостат за рерну  300 C ком 5 10
139. Трофазни радни термостат за рерну  300 C

140. Монофазни радни термостат за рерну 300 C ком 5 10

141. Монофазни сигурносни термостат за рерну ком 5 10

142. Грејна плоча за ел.шпорет 3 KW –IEG ком 4 8

143. ДМ склопка 6А ком 2 4

144. Склопка –„Фидова“
Пф 6-40/4/003-40А ком 2 4

145. Склопка –„Фидова“ 63 А, 0,3 ком 5 10

146. Брусне плоче за сечење метала 125 мм x 1 мм ком 28 56

147. Брусна плоча за сечење керамике 125 мм ком 1 2

148. Бонсек платне ком 20 40

149. Шрафови торбан 6 x 35 мм ком 50 100

150. Шрафови торбан 6 x 50 мм ком 30 60

151. Шрафови торбан 6 x 60 мм ком 30 60

152. Шрафови торбан 6 x 80 мм ком 80 160

153. Шрафови машински 0.8 x 20 ком 100 200

154. Шрафови машински 0.8 x 30 ком 100 200

155. Шрафови машински 0.8 x 40 ком 100 200

156. Шрафови машински 0.8 x 50 ком 100 200

157. Шрафови машински 0.8 x 80 ком 100 200

158. Шрафови машински 0.8 x 100 ком 100 200



Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-07/19-Потрошни
материјали,резервни делови и алати

9/ 64

159. СМЛ шелна 2,6/4 м ком 4 8

160. СМЛ шелна 5/4 м ком 4 8

161. СМЛ шелна  3/4 м ком 4 8

162. СМЛ шелна 1/2 м ком 4 8

163. Црвићи М 5 и 6 дужине 8 мм ком 20 40

164. Шраф саморезац 3 x 15 ком 50 100

165. Вијак саморезац 4,8 x 19 мм ком 50 100

166. Подлошке за М5 ком 100 200

167. Подлошке за М6-широке ком 160 320

168. Подлошке за М8 ком 100 200

169. Подлошке за М10 ком 100 200

170. Подлошке за М12 ком 100 200

171. Поп нитне Ал 4 мм x 16 ком 30 60

172. Поп нитне Ал 5 мм x 16 ком 20 40

173. Поп нитне 4,8 x 14 мм ком 100 200

174. Типлови гужвајући ф-6 ком 80 160

175. Типлови гужвајући ф-8 ком 80 160

176. Типлови гужвајући ф-10 ком 80 160

177. Типлови гужвајући ф-12 ком 30 60

178. Шраф за дрво типа „Hafel“ или одговарајући 5 x 35 мм ком 400 800

179. Шраф за дрво типа „Hafel“ или одговарајући 8 x 60 мм ком 150 300

180. Шраф за дрво типа „Hafel“ или одговарајући 4 x 50 мм ком 200 400

181. Шраф за дрво типа „Hafel“ или одговарајући 10 x 100 мм ком 130 260

182. Шраф за дрво типа „Hafel“ или одговарајући 4 x 18 мм ком 400 800

183. Катанац већи – 55 мм ком 1 2

184. Катанац мањи – 35мм ком 1 2

185. Рајбери 6x50 ком 6 12

186. Цилиндар 30-30 ком 5 10

187. Цилиндар за браву 6 cм ком 10 20

188. Цилиндар за браву 7 cм ком 10 20

189. Цилиндар за браву 8 cм ком 10 20

190. Цилиндар за браву 10 cм ком 10 20

191. Цилиндар 30-50 ком 3 6

192. Цилиндар за врата 35-35 мм ком 5 10

193. Цилиндри са куглом 35 мм/30 мм ком 10 20
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194. Дугме за санитарне браве ком 5 10

195. Ручке за браве- AGB-inox ком 10 20

196. Шилд (оквир за браву) ком 5 10

197. Шарка бродска inox AGB,102x76x3 ком 10 20

198. Брава за Ал врата ком 5 10

199. Квака за Ал врата ком 20 40

200. Шарке за Ал врата ком 15 30

201. Аутомат за врата ком 3 6

202. Магнет за врата ком 10 20

203. Рингла за врата д=16 cм,ш = 1,6 cм ком 3 6

204. Рингла за врата д=20 cм,ш = 1,6 cм ком 3 6

205. Цилиндар са дугметом ком 10 20

206. Брава са округлом куглом за дрвена врата ком 10 20

207. Бравице за дрвене ормариће, штелујућa 19 мм ком 30 60

208. Бравице за дрвене ормариће 22 мм ком 100 200

209.
Браве за цилиндар:
а) 6 cм - AGB ком 20 40
б) 8 cм 10 20

210. Квака за браву ком 5 10

211. Квака са механизмом за inox браве ком 5 10

212. Квака за врата S 802-S309,SS N ком 10 20

213. Ручица за ормар са два шрафа ком 50 100

214. Прихватник за PVC прозоре типа „SI LINE“ или
одговарајуће ком 20 40

215. Механизам  за PVC прозоре типа „SI LINE“ или
одговарајуће ком 5 10

216.

Бургије за метал:
а)Бургије за метал 3 мм

ком
10 20

б)Бургије за метал 3,5 мм 10 20
в)Бургије за метал 4 мм 10 20
г)Бургије за метал 5 мм 5 10

217. Сдс бургија 6 мм ком 1 2
218. Сдс бургија 8 мм ком 1 2
219. Сдс бургија 10 мм ком 1 2
220 Сдс бургија 12 мм ком 1 2
221. Сдс бургија 14 мм ком 2 4
222. Бургије за дрво гарнитура од 1-10 ком 1 2
223. Дрвофикс лепак 250 gr ком 2 4
224. Лепак за дрво-туткало кг 8 16
225. Универзални лепак „Синтелан“ или одговарајући кг 15 30
226. Седишта за ђачке столице ком 5 10
227. Наслони за ђачке столице ком 5 10

228.
Металне квадратне цеви
1) 20 x 20 x 2 мм м 6 12

2) 40x20x2 мм 6 12

229. Гипс грађевински кг 23 46
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230. “Амстронг плоча“ за спуштени плафон 60x60 ком 40 80
231. Фугомал антифугицидни 2/1 ком 3 6

232. Силикон-безбојни ком 10 20

233. Силикон-бели,санитарни ком 23 46

234. Силикон антибактеријски –транспарентни ком 10 20

235. Силиконска жица 2,5 mm2 м 40 80

236. Силиконска жица 2 x 0,75 mm2 м 10 20

237. Силиконска жица 5 mm2
м 20 40

238. Пур пена 0,750 л ком 15 30

239. Полудисперзија 25/1 ком 13 26

240. Акрилна подлога „Maxikril“ или одговарајуће 1л ком 3 6

241. Лак за дрво 1/1 ком 20 40

242. Лак фарба емајл 750 ml (за метал) ком 12 24

243. Лак фарба за метал 3 у 1,
основна 750 ml ком 2 4

244. Лак фарба нитро 750 ml ком 3 6

245. Основна боја за метал 750 мл ком 7 14

246. Разрађивач нитро лит 19 38

247. Разрађивач уљани лит 12 24

248. Четка челична ком 5 10

249. Четке молерске 50 ком 10 20

250. Четке за фарбање-уже 30 ком 14 28

251. Четка за фарбање 60 мм ком 10 20

252. Четке за фарбање-шире 80 ком 12 24

253. Четка за фарбање 100 мм ком 13 26

254. Ваљак молерски - 23 cm kpl ком 3 6

255. Ваљак молерски мали 10 cм kpl ком 3 6

256. Сандолин 750 ml лит 2 4
257. Креп трака 3 cм ком 50 100

258. Креп трака 5 cм ком 50 100

259. Лепак за плочице за спољну употребу 25/1 ком 1 2

260. Лепак за плочице 5/1 ком 3 6

261. Шмиргла 120 м2 4 8

262. Шмиргла 80 м2 1 2

263. Шмиргла 60 м2 3 6

264. Кабал продужни са 3 места од 5 м ком 1 2

265. Кабал продужни са 5 места од 3 м ком 4 8
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266. Електроде за варење 2,5 кг 5 10

267. Матица М6 ком 60 120

268. ВД спреј ком 17 34

269. Товатна маст кг 2 4

270. Одбојник за врата - гумени ком 40 80

271. Алу лајсна-против клизајућа
30 x 30 ком 5 10

272. Чивилук метални са 4 куке ком 45 90

273. Носачи алу полица 15x15 ком 30 60

274. Глет маса типа „Knauf bio finish“ или одговарајуће 25/1 ком 1 2

275. Гипс испуна типа “Knauf“ 5/1 или одговарајуће пак. 10 20

276. Клап шарка равна ком 50 100

277. Стакло каљено 6мм-1м2 м2 15 30

278. Стакло туш каде (врата) К 80X185 cм хром-лева и десна ком 10 20

279. Стакло каљено за туш кабине м2 4 8

280. Огледало 0,6 x 0,5 ком 5 10

281. Туш  ручка – пластична ком 10 20

282. Тефлон трака ком 12 24

283. Лед сијалица 9W ком 50 100

284. Лед сијалица 10W ком 50 100

285. Лед рефлектор од 20 W ком 1 2

286. Лед рефлектор од 50 W ком 11 22

287. Лед рефлектор велики спољни E-40 250 W ком 3 6

288. Лед лампа 18 W 4200 K за дневну светлост -плафоњера ком 45 90

289. Лед цев 600 мм  10 W ком 40 80

290. Лед цев 600 мм  8 W ком 10 20

291. Лед цев 9W T8 6000k ком 50 100

292. Лед цев 18W T8 6000k ком 65 130

293. Лед цев 1200 мм 16W ком 5 10

294. Лед цев 1200 мм 20W ком 20 40
295. Лед цев 1500 мм 18W ком 20 40

296. Сијалица лед Е27 10W ком 170 340

297. Сијалица лед Е27 11W ком 15 30

298. Сијалица 60 W ком 10 20

299. Живина сијалица Е 40-400W ком 5 10

300. Живина сијалица Е 27-125W ком 5 10

301. Лед лампа 18 W-уградна ком 10 20
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302. Лед плафоњера за купатило КПЛ ком 5 10

303. Лед дривер ком 20 40

304. Лед панел надградни 18 W ком 20 40

305. Растер надградни од 120 cм ком 5 10

306. Растер надградни од 60 cм ком 8 16

307. Растер надградни 4 x 36 W ком 2 4

308. Растер надградни 4 x 18 W ком 3 6

309. Moment EXP FIX ком 14 28

310. Паста за мерење нивоа нафте ком 1 2

311. Лежајеви за усисивач типа „Nilfiks“ или одговарајући ком 10 20

312. Цев за усисивач типа „Nilfiks“ или одговарајући ком 8 16
313. Четкице за усисивач ком 10 20

Табела 2
ПАРТИЈА 2. - Алати

Р.
бр. Назив и опис производа Јед. мере

Оријентацио
не количине

за годину
дана

(12 месеци)

Орјентационе
количине за 2

године
( 24 месеци)

1. Роцангле равне од 2“ ком 1 2

2. Маказе за лим косе ком 1 2

3. Маказе баштенске, L=200 мм ком 1 2

4. Универзални инструмент - УНИМЕР ком 1 2

5. Имбус кључ-гарнитура ком 1 2

6. Цевасти кључ-гарнитура ком 1 2

7. Аку шрафилица ком 1 2

8. Кућне алуминијумске мердевине од 4 м ком 1 2

9. Глетерица назубљена ком 1 2

10. Глетерица обична ком 1 2

11. Шрафцигери крстасти-комплет ком 1 2

12. Држалице за секире л 100, за секире од 0.8 до 1 кг ком 4 8

13. Разбијач за лед ком 1 2

14. Лопата за снег, са ручком, алуминијумска ком 4 8

15. Крамп са држаљом ком 1 2

16. Чекић са држаљом 200 гр ком 1 2

17. Чекић са држаљом 300 гр ком 1 2
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- Рок испоруке добара: возилом добављача, по диспозицији наручиоца, у року
од највише 2 дана од дана наручивања (нуди понуђач у својој понуди).
Адресе наручиоца за доставу добара су магацини ученичких домова у саставу
Наручиоца:
РЈ “Алекса Дејовић“, ул. Хајдук Станка бр. 2, Београд,
РЈ “Змај“, ул. Александра Дубчека бр. 1, Београд, Земун,
РЈ “Стеван Чоловић“, ул. Хумска бр. 8, Београд,
РЈ “Петар Драпшин“, ул. Краља Петра бр. 83, Београд и
РЈ „Карађорђе“-Београд, ул.Радоја Домановића 27.

- Предметна добра морају, од стране Добављача, бити упакована у амбалажи и
на начин који је прописан за ову врсту добара, тако да се иста обезбеде од
делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и
ускладиштењу.
- Гаранција за испоручена добра даје се на основу произвођачке гаранције.

- Понуђач је обавезан да понуди добра која у потпуности задовољавају
све наведне техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као
неодговарајућа, а тиме и неприхватљива.
- Проверу да ли понуђена добра одговарају захтевима наручиоца из техничке
спецификације извршиће чланови Комисије и друга лица које ангажује
наручилац, а која поседују стручна знања и искуства у вези предмета јавне
набавке, примењујући, између осталог и следеће:
- увид у достављене узорке понуђених добара,
- увид у податке садржане на сајту произвођача/продавца понуђене опреме
(уколико су исти доступни),
- примена законске одредбе из члана 93. став 1. ЗЈН, односно „Наручилац може
да 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“ и
- ангажовање  вештака.

18. Чекић са држаљом 500 гр ком 1 2

19. Зидарска колица ком 1 2

20. Батеријска лампа на пуњење 220 V ком 2 4

21. Ауто каблови ком 1 2

22. Исправљач за акумулатор 220 W ком 1 2

23. Либела грађевинска Л 150 ком 1 2

24. Церада 3x3 м ком 2 4

25. Церада 5x5 м ком 2 4

26. Шпахтла 8 ком 2 4

27. Дигитални мерач напона типа „Duspol“ или
одговарајући ком 1 2
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и
76.ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл.
76. Закона.
1) да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним
капацитетом:
1.1.) да није био неликвидан 12 месеци пре објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки;
1.2.) да располаже важећим сертификатом „Еxcellent sme“ издатим од стране
Привредне коморе Србије.
2) да располаже неопходним техничким капацитетом:
2.1.) да располаже најмање једним транспортним возилом носивости до 1.200
кг за превоз/испоруку добра из предметне набавке.

3) да располаже неопходним кадровским капацитетом:
3.1.) да има запослена или радно анагажована најмање 3 лица .

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у поглављу
IV, тачка 1., а додатне услове понуђач испуњава самостално.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове наведене у поглављу IV, тачка 1., а додатне
услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност обавезних услова (за обе партије) за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјава (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу
IV одељак 3. и у поглављу XI), којима под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и
оверене печатом. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење
за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаве подизвођача, потписане од стране овлашћеног лица
подизвођача.

2.2. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона који су дати у тачки
1.2. (подтачке 1., 2. и 3.), понуђачи, за обе партије, доказују достављањем
следећих доказа:
1.) За финансијски и пословни капацитет:
1.1.) Да Понуђач није био неликвидан 12 месеци пре објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, сходно члану 79. став 5. Закона
није потребно достављати посебан доказ, јер је то јавно доступан податак на
сајту Народне банке Србије чију испуњеност ће утврдити Комисија Наручиоца
за предметну јавну набавку у фази провере и стручне оцене понуда.
1.2.) За поседовање сертификата „Еxcellent sme“, копија наведеног
сертификата који мора бити важећи на дан подношења понуде.
2.)За технички капацитет:
2.1.) Испуњеност овог додатног услова понуђач доказује достављањем
фотокопија важеће саобраћајне дозволе и полисе осигурања за возило која
гласи на понуђача или фотокопијама уговора о закупу или уговора о лизингу
возила.
3.)За кадровски капацитет :
3.1 Достављањем копија обрасца „М“, у зависности од начина ангажовања у
складу са Законом о раду и уговора о раду.

Наручилац, у фази стручне оцене понуда, а пре доношења Одлуке о
закључењу оквирног споразума, од Понуђача који буде оцењен као
најповољнији, може да захтева доставу свих или само одређених узорака
понуђених добара. Уколико Комисија наручиоца приликом јавне оцене
достављених узорака, којима могу присуствовати сви понуђачи, установи да
достављени узорци нису у складу са техничким карактеристикама и квалитетом
наведеним у конкурсној документацији, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива. У случају да позвани понуђач, у захтеваном року не достави
тражене узорке понуђених добара на увид, Наручилац ће такву понуду одбити
као неодговарајућу и позвати следећег понуђача са ранг листе да достави своје
узорке.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да
тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави
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на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о
испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља
доказе из члана 75.тачке 1.-3. Закона који су јавно доступни на на интернет
страници АПР-а, ни у моменту подношења понуде, ни пре доношења
одлуке.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, али је потребно да наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ст.1.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст.1.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач ___________________________________________________ (навести
назив понуђача) у поступку јавне набавке потрошни материјали, резервни
делови и алати број ДУ-ЈНМВ-07/19, ______. партија (уписати број партије)
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних

дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Понуђач:

Датум:_____________                                              _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена и
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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3.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. ст.1.ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач:_________________________________________________(навести
назив подизвођача) у поступку јавне набавке потрошни материјали, резервни
делови и алати, број ДУ-ЈНМВ-07/19, ________. партија (уписати број
партије) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних

дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Подизвођач:

Датум:_____________ _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
попуњена и потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице
понуђача/члана групе понуђача/подизвођача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је Понуђач/
члан групе понуђача/подизвођач:_______________________________________
__________________________________________________________________

(навести назив понуђача/члана групе понуђача/подизвођача)
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке добара мале вредности
број ДУ-ЈНМВ-07/19– потрошни материјали, резервни делови и алати, _____.
партија (уписати број партије).

Датум Потпис овлашћеног лице

_________________________ _______________________

Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем/има или заједничке понуде
образац копирати. Уколико понуђач, подизвођач или било који од понуђача из групе
понуђача  не попуне,  не потпишу и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда
ће се одбити као неприхватљива.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН
ПОДНОШЕЊА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, за сваку партију посебно, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средњих школа-Београд, ул.
Радоја Домановића 27, канцеларија 12 - јавне набавке са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – потрошни материјали, резервни делови
и алати, ЈН бр. ДУ-ЈНМВ-07/19, партија број _____, (уписати број партије)
НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније
последњег дана рока за подношење понуда наведеним у Јавном позиву за
подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки, до 10:00 часова. У
случају измена и допуна конкурсне документације, на основу члана 63.ЗЈН,
одредиће се нови рок за подношење понуда о чему ће се на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца, благовремено објавити Обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење
понуда,односно истог дана, са почетком у 10 часова и 30 минута, на адреси
„Дом ученика средњих школа“-Београд, ул. Радоја Домановића 27,канцеларија
бр.12-јавне набавке.
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 пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум 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 могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75.став 1 и 2 Закона

(изјаве су дате у поглављу IV, део 3 и 4),
 Предвиђене доказе о испуњености додатног услова из члана 76.ЗЈН,
 Образац понуде (са обрасцем финансијског дела понуде и структуре

цене),
 Модел оквирног споразума,
 Модел Уговора,
 Образац изјаве о независној понуди,
 Меницу за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем и потврдом о

њеној регистрацији код пословне банке.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним
обрасцима.
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Понуда мора да буде јасна и потписана од стране овлашћеног представника
понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним
обрасцима, у за то предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко,
штампаним словима ручно, писаћом машином или на рачунару.
Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у
конкурсној документацији и овом упутству.
Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији
прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у
суротном, такве понуде бити одбијене.
Пожељно је да сваку страну и документ који чине понуду, Понуђач нумерише
редним бројем странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац,
и повеже у целину јемствеником, или на други адекватан начин, тако да се не
могу накнадно убацивати, замењивати или одстрањивати појединачни листови
или дати обрасци.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(Изјава о независној понуди, Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона),
који морају бити попуњени, потписани од стране сваког понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка је обликована у две партије:
1.партија: потрошни материјали и резервни делови и
2.партија: алати.
Оквирни споразум биће додељен најповољнијим понуђачима за сваку партију
посебно.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика
средњих школа - Београд, ул.Радоја Домановића 27, канцеларија 12 - служба
јавних набавки са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – потрошни материјали, резервни
делови и алати, ЈН бр ДУ-ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – потрошни материјали, резервни
делови и алати, ЈН бр ДУ-ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – потрошни материјали, резервни
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делови и алати, ЈН бр ДУ-ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – потрошни материјали,
резервни делови и алати, ЈН бр ДУ-ЈНМВ-07/19- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум (уговор) о јавној набавци буде закључен између
наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће
бити наведен и у оквирном споразуму (уговору) о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством
како се доказује испуњеност услова.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке
то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући понуђачу да приговори на захтев подизвођача
наведен у претходном ставу, ако потраживање није доспело.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају
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неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најмање 15, а највише 45 дана од дана испоруке добара, на
основу фактуре са отпремницом који испоставља добављач, а којим је
потврђена испорука добара.
Испоручена добра треба у свему да одговарају квантитативним и
квалитативним карактеристикама које су приказане у усвојеној понуди
добављача.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
У случају да Добављач испоручи добра која не одговарају техничким и другим
захтевима Наручиоца, дужан је да на основу рекламације Наручиоца, иста
замени другим одговарајућим, у року не дужем од 1 дана од дана пријема
рекламације. У супротном Наручилац има право да исте набави на слободном
тржишту, да фактурише разлику у цени увећаних трошкова набавке Добављачу
у року од 7 дана од настанка оваквог случаја, као и право једностраног раскида
уговора и наплате менице за добро извршење посла.
Гаранција коју понуђач обезбеђује наручиоцу је у складу са гаранцијом
произвођача за свако појединачно добро.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара
Рок испоруке добара је највише 2 дана од дана наручивања (требовања у
писменој форми).
Место испоруке добара – возилом продаваца на адресу наручиоца Дом
ученика средњих школа-Београд на адресе ученичких домова:
РЈ “Алекса Дејовић“, ул. Хајдук Станка бр. 2, Београд,
РЈ “Змај“, ул. Александра Дубчека бр. 1, Београд, Земун,
РЈ “Стеван Чоловић“, ул. Хумска бр. 8, Београд,
РЈ “Петар Драпшин“, ул. Краља Петра бр. 83, Београд и
РЈ „Карађорђе“-Београд, ул.Радоја Домановића 27.

9.3. 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 не може
мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорукa предметних
добара. Цене из понуде су фиксне у року важности понуде.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди за сваку партију на којој учествује,
достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то оригинал
сопствену бланко меницу, са копијом картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу,
доказом о регистрацији менице и овлашћењем за попуну менице – Меничним
писмом (поглавље XII), насловљеним на Дом ученика средњих школа, Београд,
ул. Радоја Домановића 27, у износу од 10% од вредности понуде без
обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана јавног
отварања понуда, односно до истека рока важности понуде. Меница мора бити
потписана од стране овлашћеног лица.
Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се
битним недостатком понуде.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни
споразум; понуђач коме је додељен оквирни споразум не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне
документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен оквирни
споразум, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико
понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
II ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА понуђач са којим је закључен оквирни
споразум, на дан закључења појединачног уговора доставља наручиоцу:

- једну бланко, соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица са
одговарајућим меничним овлашћењем за добро извршење посла у висини
од 10 % од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења минимум 30
(тридесет) дана дужим од истека важења појединачног уговора.

Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму као и доказ о регистрацији
менице.
Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла се
доставља за сваки појединачно закључен уговор.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Након закључења оквирних споразума по партијама, када настане потреба за
предметним добрима, наручилац ће доставити Добављачу добара текст
уговора о јавној набавци у циљу закључења уговора.
Добављач је у обавези да достави наручиоцу потписан и оверен уговор о јавној
набавци, у року од максимално 5 (пет) дана од дана достављања.
При закључењу уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног
споразума.
Уколико Добављач у наведеном року не достави потписан и оверен уговор о
јавној набавци, сматраће се да је добављач одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након чега ће наручилац активирати средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде по основу оквирног споразума.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail domucenikа@sbb.rs, или факсом на
број 011/725-4047 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
У том случају, Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број
ДУ-ЈНМВ-07/19.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
(ДОДЕЛУ УГОВОРА), ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ
ЗАКЉУЧУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ (ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР)
Критеријум за закључење оквирних споразума је најнижа понуђена цена у
динарима (РСД), без ПДВ-а, по партијама, која је дата у обрасцима
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„Финансијска понуда-Структура цене са упутством за попуњавање“ -
Поглавље VI, део 5. конкурсне документације.
Наручилац има право да, сходно члану 92. Закона, одбије понуду због
неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је
понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и
изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима.
Приликом стручне оцене понуда у којима се нуде добра домаћег и добра
страног порекла у свему ће се примењивати одредбе члана 86. Закона о јавним
набавкама.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (ДОДЕЛУ УГОВОРА)
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда, у оквиру једне партије, имају исту најнижу
понуђену цену, оквирни споразум ће се доделити понуђачу који је понудио дужи
рок плаћања. У случају да имају исти и рок плаћања, наручилац ће оквирни
споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
оквирни споразум. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим  у
поступку јавне набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца 3
(три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио. Радно време наручиоца је радним данима (понедељак, уторак,
среда, четвртак и петак) од 07:00-15:00. часова.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става ове
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тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке
мале вредности је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана
149. ст. 3. и 4. 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.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога
3Љ ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00
динара, у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета
Републике Србије 840- 30678845-06  позив на број 253 или 153 (у зависности да ли
се  такса плаћа налогом за пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број
наводи се број или ознака јавне набавке. На сајту  Републичке комисије  је издато
упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права са примерима
ових правилно попуњених образаца.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се
било која од испод наведених опција:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 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.

21.УПОТРЕБА ПЕЧАТА
На основу „Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова“ („Сл.гласник РС“ , број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба
печата није обавезна.
22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа,
ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из
конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у
јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да пот-
пуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће у року од 10 дана од дана отварања понуда донети одлуку о
закључењу оквирних споразума по партијама.
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. Закона, донети одлуку о обустави
поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени
услови за закључење оквирног споразума.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и
који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Након доношења образложене одлуке о закључењу оквирног споразума, односно
одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана
доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
24. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Оквирни споразуми по партијама ће бити достављени изабраном понуђачу/има у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
Понуђач је дужан да исти потписан врати наручиоцу у року од 5 дана од дана
пријема, са предвиђеним средством финансијског обезбеђења и осталом пратећом
документацијом.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи
оквирни споразум, Наручилац може заључити оквирни споразума са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(са финансијским делом понуде и структуром цене)

-1.партија-потрошни материјали и резервни делови-

Понуда број ________________ од __________________ (уписује понуђач) за
јавну набавку – добара – потрошни материјали, резервни делови и алати, ЈН
број ДУ-ЈНМВ-07/19, 1.партија-потрошни материјали и резервни делови

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напоменe:
1)У обрасцу под тачком 1)„Општи подаци о понуђачу“ уносе се захтевани подаци

о понуђачу који наступа самостално, који наступа са подизвођачем/има или о
понуђачу-носиоцу посла у случају заједничке понуде;
2)У обрасцу у тачки 2)-Заокружити начин подношења понуде.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.



Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-07/19-Потрошни
материјали,резервни делови и алати

32/ 64

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за понуђачe који су учесници у
заједничкој понуди, oсим за носиоца заједничке понуде (чији се подаци уписују у тачки
1-„Општи подаци о понуђачу“ обрасца понуде).
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5) На основу дате спецификације добара- потрошних материјала и
резервних делова, дајемо следећу понуду:

Р.
бр.

Назив и опис
производа Н

аз
ив

пр
ои

зв
ођ

ач
а

до
ба

ра Јед.
мере

Оријентацио
не количине
за 2 године
(24 месеци)

Јединична
цена у

динарима
(РСД)

без пдв-а

Укупна
цена у

динарима
(РСД), без

пдв-а

Износ
ПДВ-а

у
динар

има
(РСД)

Укупна
цена у

динарима
(РСД) са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7=5×6 8 9=7+8

1. Гумице за славине Ф 16 ком 40

2. Вирбле за батерије ½”
мес ком 40

3. Вирбла точак од  2“ ком 4

4. Вирбле са рукохватом
½“ ком 10

5.
Панцир црева за
стојећу батерију 3/8 ”,
min.L=40 cm ком 40

6.
Панцир црева за
стојећу батерију 3/8 ”,
min.L=50 cm ком 10

7. Brinox црево за стојећу
батерију 3/8”л=30 цм ком 60

8.
Црева за водокотлић
3/8 -3/8 мин.L=30 cм
или одговарајуће

ком 40

9.
Црева за водокотлић
1/2 -1/2 „Brinox” или
„одговарајуће“,мин.L=35
cм

ком 32

10.
Црева за водокотлић
1/2 – 3/8 „Brinox” или
„одговарајуће“,мин.L=30
cм

ком 32

11.
Црева за водокотлић
1/2 – 3/8 „Brinox” или
„одговарајуће“,мин.L=40
cм

ком 12

12.
Пловак за водокотлић
типа „Крушик“ или
одговарајући

ком 6

13.
Пловак за водокотлић
типа „Геберит“ или
одговарајући

ком 50

14. Пловак касетни за
водокотлић ком 10

15
Звоно водокотлића типа
„Крушик“ или
одговарајуће

ком 6

16.
Звоно водокотлића типа
„Метапласт“ или
одговарајуће

ком 10

17.
Звоно за водокотлић
типа „Геберит“ или
одговарајуће

ком 50

18. Вирблa капа са
лептиром ½ ” ком 20

19. ВЦ даска ком 60

20. Шрафови за даску за
ВЦ шољу ком 90

21. Пвц носач ВЦ даске ком 30
22. Гумице за славину ф 19 ком 40
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23. Сифон за лавабо-
флексибилни ком 60

24. Сифон за дуплу
судоперу -ребрасти ком 4

25. Канап кудељни 04 – 200
gr ком 10

26. Кучина 1/1 ком 2

27.
Славина једноручна
зидна за лавабо са
изливом  од 150 мм ком 4

28. Уложак за једноручну
батерију Ф 35 ком 40

29. Уложак за једноручну
батерију Ф 40 ком 40

30. Батерија месингана
дуга лула ком 40

31. Муф 3/4“-1/2“ ком 8

32. Муф 1/2“ – 3/8“ ком 8

33. Муф 1/2“ – 3/4“ ком 8

34. Муф 3/8“ – 1/2“ ком 8

35. Гума подна за ВЦ
шољу ком 20

36. Манжетна штелујућа 6/4 ком 10

37.
Уградна батерија за
судоперу TX  са лучним
изливом

ком 6

38.
Батерија једноручна
стојећа за судоперу  са
две цеви и Ј изливом
400 мм ком 4

39. Једноручна батерија за
судоперу са два црева ком 10

40. Једноручна батерија за
проточни бојлер ком 4

41. Једноручна батерија за
лавабо ком 20

42.
Једноручна зидна
батерија за мали бојлер
високо монтажни

ком 4

43.
Једноручна батерија
зидна са испустом од
300 мм ком 10

44. Једноручна батерија за
лавабо са два црева ком 10

45.
Комплет батерија са
тушом-једноручна са
изливом

ком 34

46. Комплет батерија за
каду зидна-једноручна ком 4

47. Баштанска чесма са
куглом ½“ ком 6

48. Баштанско црево 1/2“-
25 м ком 2

49. Баштанско црево 3/4“-
50 м ком 4

50. Излив овални 150мм ком 10

51. Вакум гума за WC ком 10

52. Излив ЈØ18 мм, дужина
400 мм ком 4

53. Лавабо са рупом за
стојећу батерију 50 цм ком 36
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54. Лавабо за усадну
батерију ком 6

55. Комплет шрафови за
ВЦ шољу ком 40

56. Комплет шрафови за
лавабо ком 34

57. Вентил сигурносни за
бојлер 1/2“ -9 бара ком 20

58. Радни вентил за бојлер ком 6

59. ВЦ шоља симплон
(подна) ком 30

60. Прикључак за ВЦ
шољу-симплон ком 10

61.
Водокотлић ПВЦ-
високомонтажни типа
„Крушик“ или
одговарајући

ком 16

62.
Водокотлић
нискомонтажни типа
„Геберит“ или
одговарајући

ком 20

63.
Водокотлић
високомонтажни типа
„Геберит“ или
одговарајући

ком
12

64. Потежач са канапом ком 20

65.
Прекидач-полуга за
водокотлић типа
„Метапласт“ или
одговарајући

ком
10

66. Испирна цев
флексибилна дужа 2 м ком 16

67.
Испирна лула Росан
ПИС300ПИ  или
одговарајућа

ком 20

68.
Испирач писоара Росан
А76104 или
одговарајући ком 6

69.
Испусна лула зидног
вентила Росан А75204
Ф 12/200 или
одговарајућа

ком
20

70.
Испирач WC  Росан ¾“

А79557Т или
одговарајући ком 10

71.
Дозатор за течни сапун,
зидни,уградни, 0,5 л
INOX

ком 34

72. Туш када 80 x 80 x 185 ком 10

73. Туш црево 1,5 м ком 270

74. Туш ручка INOX ком 100

75.
Прикључак за веш
машину 1/2“ – 3/4“ са
филтером ком 6

76. Вентилатор за
купатило, Фи 100 ком 62

77. Једноручна батерија за
лавабо са рупом ком 4

78. Поклопац за сливник
140x140 мм ком 10

79. Ек вентил 1/2“ -3/8“ ком 50

80. Ек вентил 1/2“ – 1/2“ ком 10
81. Мешач типа „Миноти“
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или одговарајући – 35
мм

ком 20

82.
Мешач типа „Миноти“
или одговарајући – 40
мм ком 20

83. Мешач једноручне
батерије 45 мм ком 20

84. Подизач воде за туш
батерије ком 98

85. Поклопац дозне
четвртасти 100 x 100

ком 40

86. Поклопац дозне
округли ком 40

87. Фасунг-грло керамичко
E -27 ком 30

88. Биметал 3242 4-8 А ком 90

89. Прекидач гребенасти 25
А- 10 u ком 20

90. Прекидач-једнополни ком 70

91. Прекидач-двополни ком 50

92. Утичница за тв антену
пвц ком 70

93. Утичница за кабловску
тв и интернет пвц ком 30

94. Прекидач наизменични ком 24

95. Прекидач надзидни
једнополни ком 10

96. Прекидач надзидни
двополни ком 10

97. Прекидач серијски ком 20

98. Кип прекидач са
сијалицом ком 10

99. Кип прекидач ОГ ком 10

100. ОG прекидач серијски ком 10

101. ОG разводна кутија ком 10

102. Шуко II дупли ком 10

103. Шуко утичница дупла ком 40

104. Шуко утичница
монополна ком 80

105. Шухо обичан ком 20

106. Монофазна утична 220
W са поклопцем ком 30

107. ОГ шуко II ком 10

108. ОГ шуко III ком 10

109. Монофазна виљушка
(220 w) ком 20

110. Утичница-шуко ком 70

111. Клема редна 1,5 м2
ком 170

112. Клема редна 2,5 м2
ком 90

113. Лустер клеме 1,5-2,5 мм ком 30

114. Лустер клеме 2,5-4 мм ком 28
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115. Лустер куке ком 140

116.

Осигурачи:

ком

а) 10А 60
б) 16А 70

в) 20А 10

г) 25А 10

117. Изолир трака 30 м ком 58

118. Скалпер-већи 18 мм ком 4

119. Улошци за скалпер 18
мм ком 14

120.
Кабл гум са виљушком

3 x 1,5
(2 М) ком 6

121. Кабл 3 x 1,5 PPY ком 40

122. Калај жица за лемљење
1 мм пастом кг 4

123. Паљена жица 1,2 мм кг 8

124. Монофазна гум
виљушка ком 6

125. Буксне-челичне 2,5 mm ком 160

126. Каналица 25 x 25 мм м 40

127. Везице 20-30 cm ком 100

128. Тертмостат за бојлер-
радни ком 10

129. Тертмостат за бојлер-
сигурносни ком 10

130.
Термостат
радни,сигурносни за
проточни бојлер од 10 л
на фланшу ком 4

131.

Термостат
радни,сигурносни,
магнезијум анода за
бојлер типа „Терморад“
или одговарајући од 80
л

ком

4

132.
Грејач за проточни
бојлер типа „Дом“ или
одговарајући од 10 л  на
фланшу

ком
4

133.
Грејач за бојлер типа
„Терморад“ или
одговарајући од 80 л од
2 KW

ком 6

134.
Грејач за бојлер типа
„Ранком“ или
одговарајући од 80 л од
2 KW

ком
4

135. Овални грејач са
анодом за  inox бојлер ком 10

136. Муниција за хефталицу
електричну-паковање ком 10

137.
Нит 2 мм за ручну
косилицу бензинску
15/1

ком 40

138.
Трофазни радни
термостат
за рерну  300 C ком 10
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139.
Трофазни сигурносни
термостат
за рерну  300 C

ком 10

140. Монофазни радни
термостат за рерну ком 10

141. Монофазни сигурносни
термостат за рерну ком 10

142. Грејна плоча за
ел.шпорет 3 KW -IEG ком 8

143. ДМ склопка 6А ком 4

144. Склопка –„Фидова“
Пф 6-40/4/003-40А ком 4

145. Склопка –„Фидова“ 63
А, 0,3 ком 10

146. Брусне плоче за сечење
метала 125 мм x 1 мм ком 56

147. Брусна плоча за сечење
керамике 125 мм ком 2

148. Бонсек платне ком 40

149. Шрафови торбан 6 x 35
мм ком 100

150. Шрафови торбан 6 x 50
мм ком 60

151. Шрафови торбан 6 x 60
мм ком 60

152. Шрафови торбан 6 x 80
мм ком 160

153. Шрафови машински 0.8
x 20 ком 200

154. Шрафови машински 0.8
x 30 ком 200

155. Шрафови машински 0.8
x 40 ком 200

156. Шрафови машински 0.8
x 50 ком 200

157. Шрафови машински 0.8
x 80 ком 200

158. Шрафови машински 0.8
x 100 ком 200

159. СМЛ шелна 2,6/4 м ком 8

160. СМЛ шелна 5/4 м ком 8

161. СМЛ шелна  3/4 м ком 8

162. СМЛ шелна 1/2 м ком 8

163. Црвићи М 5 и 6 дужине
8 мм ком 40

164. Шраф саморезац 3 x 15 ком 100

165. Вијак саморезац 4,8 x
19 мм ком 100

166. Подлошке за М5 ком 200

167. Подлошке за М6-
широке ком 320

168. Подлошке за М8 ком 200

169. Подлошке за М10 ком 200

170. Подлошке за М12 ком 200
171. Поп нитне Ал 4 мм x 16 ком 60

172. Поп нитне Ал 5 мм x 16 ком 40

173. Поп нитне 4,8 x 14 мм ком 200
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174. Типлови гужвајући ф-6 ком 160

175. Типлови гужвајући ф-8 ком 160

176. Типлови гужвајући ф-10 ком 160

177. Типлови гужвајући ф-12 ком 60

178.
Шраф за дрво типа
„Hafel“ или одговарајући
5 x 35 мм

ком 800

179.
Шраф за дрво типа
„Hafel“ или одговарајући
8 x 60 мм

ком 300

180.
Шраф за дрво типа
„Hafel“ или одговарајући
4 x 50 мм

ком 400

181.
Шраф за дрво типа
„Hafel“ или одговарајући
10 x 100 мм

ком 260

182.
Шраф за дрво типа
„Hafel“ или одговарајући
4 x 18 мм

ком 800

183. Катанац већи - -55 мм ком 2

184. Катанац мањи – 35 мм ком 2

185. Рајбери 6 x 50 ком 12

186. Цилиндар 30-30 ком 10

187. Цилиндар за браву 6 cм ком 20

188. Цилиндар за браву 7 cм ком 20

189. Цилиндар за браву 8 cм ком 20

190. Цилиндар за браву 10
cм ком 20

191. Цилиндар 30-50 ком 6

192. Цилиндар за врата 35-
35 мм ком 10

193. Цилиндри са куглом 35
мм/30 мм ком 20

194. Дугме за санитарне
браве ком 10

195. Ручке за браве- AGB-
inox ком 20

196. Шилд (оквир за браву) ком 10

197. Шарка бродска inox
AGB,102x76x3 ком 20

198. Брава за Ал врата ком 10

199. Квака за Ал врата ком 40

200. Шарке за Ал врата ком 30

201. Аутомат за врата ком 6

202. Магнет за врата ком 20

203. Рингла за врата д=16
cм,ш = 1,6 cм ком 6

204. Рингла за врата
д=20 cм,ш = 1,6 cм ком 6

205. Цилиндар ком 20
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206. Брава са округлом
куглом за дрвена врата ком 20

207.
Бравице за дрвене
ормариће, штелујућa 19
мм

ком 60

208. Бравице за дрвене
ормариће 22 мм ком 200

209.
Браве за цилиндар:

а) 6 cм - AGB ком 40
б) 8 cм 20

210. Квака за браву ком 10

211. Квака са механизмом за
inox браве ком 10

212. Квака за врата S 802-
S309,SS N ком 20

213. Ручица за ормар са два
шрафа ком 100

214.
Прихватник за PVC
прозоре типа „СИ
ЛИНЕ“ или одговарајуће ком 40

215.
Механизам  за PVC
прозоре типа „СИ
ЛИНЕ“ или одговарајуће ком 10

216.

Бургије за метал:

а)Бургије за метал 3 мм

ком

20
б)Бургије за метал 3,5
мм 20

в)Бургије за метал 4 мм 20

г)Бургије за метал 5 мм 10

217. Сдс бургија 6 мм ком 2

218. Сдс бургија 8 мм ком 2

219. Сдс бургија 10 мм ком 2

220. Сдс бургија 12 мм ком 2

221. Сдс бургија 14 мм ком 4

222. Бургије за дрво
гарнитура од 1-10 ком 2

223. Дрвофикс лепак 250 gr ком 4

224. Лепак за дрво-туткало кг 16

225.
Универзални лепак
„Синтелан“ или
одговарајући

кг
30

226. Седишта за ђачке
столице ком 10

227. Наслони за ђачке
столице ком 10

228.

Металне квадратне
цеви
1) 20 x 20 x 2 мм м 12

2) 40x20x2 мм 12

229. Гипс грађевински кг 46

230. “Амстронг плоча“ за
спуштени плафон 60x60 ком 80

231. Фугомал
антифугицидни 2/1 ком 6

232. Силикон-безбојни ком 20
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233. Силикон-
бели,санитарни ком 46

234.
Силикон
антибактеријски -
транспарентни

ком 20

235. Силиконска жица 2,5
mm2 м 80

236. Силиконска жица 2 x
0,75 mm2 м 20

237. Силиконска жица 5 mm2
м 40

238. Пур пена 0,750 л ком 30

239. Полудисперзија 25/1 ком 26

240.
Акрилна подлога
„Maxikril“ или
одговарајуће 1л

ком 6

241. Лак за дрво 1/1 ком 40

242. Лак фарба емајл 750 ml
(за метал) ком 24

243. Лак фарба за метал 3 у
1,основна 750 ml ком 4

244. Лак фарба нитро 750 ml ком 6

245. Основна боја за метал
750 мл ком 14

246. Разрађивач нитро лит 38

247. Разрађивач уљани лит 24

248. Четка челична ком 10

249. Четке молерске 50 ком 20

250. Четке за фарбање-уже
30 ком 28

251. Четка за фарбање 60
мм ком 20

252. Четке за фарбање-
шире 80 ком 24

253. Четка за фарбање 60
мм ком 26

254. Ваљак молерски - 23
cm ком 6

255. Ваљак молерски мали
10 цм ком 6

256. Сандолин 750 ml лит 4

257. Креп трака 3 cм ком 100
258. Креп трака 5 cм ком 100

259. Лепак за плочице за
спољну употребу 25/1 ком 2

260. Лепак за плочице 5/1 ком 6

261. Шмиргла 120 м2 8

262. Шмиргла 80 м2 2

263. Шмиргла 60 м2 6

264. Кабал продужни са 3
места од 5 м ком 2

265. Кабал продужни са 5
места од 3 м ком 8

266. Електроде за варење кг 10

267. Матица М6 ком 120
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268. ВД спреј ком 34

269. Товатна маст кг 4

270. Одбојник за врата -
гумени ком 80

271.
Алу лајсна-против
клизајућа
30 x 30

ком 10

272. Чивилук метални са 4
куке ком 90

273. Носачи алу полица
274.15x15 ком 60

274.
Глет маса типа „Knauf
bio finish“ или
одговарајуће 25/1

ком 2

275.
Гипс испуна типа
“Knauf“ 5/1 или
одговарајуће

пак. 20

276. Клап шарка равна ком 100

277. Стакло каљено 6мм-1м2 м2 30

278.
Стакло туш каде (врата)
К 80X185 цм хром-лева
и десна

ком 20

279. Стакло каљено за туш
кабине м2 8

280. Огледало 0,6 x 0,5 ком 10

281. Туш  ручка - пластична ком 20

282. Тефлон трака ком 24

283. Лед сијалица 9W ком 100

284. Лед сијалица 10W ком 100

285. Лед рефлектор од 20 W ком 2
286. Лед рефлектор од 50 W ком 22

287. Лед рефлектор велики
спољни E-40 250 W ком 6

288.
Лед лампа 18 W 4200 K
за дневну светлост -
плафоњера ком 90

289. Лед цев 600 мм  10 w ком 80

290. Лед цев 600 мм  8 w ком 20
291. Лед цев 9W T8 6000k ком 100

292. Лед цев 18W T8 6000k ком 130

293. Лед цев 1200 мм 16w ком 10

294. Лед цев 1200 мм 20w ком 40
295. Лед цев 1500 мм 18w ком 40

296. Сијалица лед Е27 10W ком 340

297. Сијалица лед Е27 11W ком 30

298. Сијалица 60 W ком 20

299. Живина сијалица Е 40-
400W ком 10

300. Живина сијалица Е 27-
125W ком 10

301. Лед лампа 18 W-
уградна ком 20
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302. Лед плафоњера за
купатило КПЛ ком 10

303. Лед дривер ком 40

304. Лед панел надградни 18
W ком 40

305. Растер надградни од
120 цм ком 10

306. Растер надградни од 60
цм ком 16

307. Растер надградни 4 x 36
W ком 4

308. Растер надградни 4 x 18
W ком 6

309. Moment EXP FIX ком 28

310. Паста за мерење нивоа
нафте ком 2

311.
Лежајеви за усисивач
типа „Нилфикс“ или
одговарајуће

ком 20

312.
Цев за усисивач типа
„Нилфикс“ или
одговарајуће

ком 16

313. Четкице за усисивач ком 20

6.Упутство за попуњавање:
-У 3. колони понуђачи уписују називе произвођача понуђених добара који треба
да су усклађени са достављеним декларацијама,
-У 6. колони понуђачи уписују јединичне цене понуђених добара у РСД, без
ПДВ-а, која у себи укључује све јединичне трошкове,
-У 7. колони понуђачи уписују износ понуђене цене у РСД, без ПДВ-а као
производа количине из колоне 5 и јединичне цене добара из 6. колоне,
-У 8. колони уписује се износ ПДВ-а у РСД,
-У 9. колони уписује се укупан износ понуђене цене у РСД, са ПДВ-ом, као збир
износа из колона 7 и 8.

Укупна цена у РСД, без ПДВ-а , (од 1 до 313-збир колоне 7.): ___________________
динара

Укупна цена у РСД, са ПДВ-ом, (од 1 до 313-збир колоне 9.): ____________________
динара

Начин и рок испоруке  (сопственим возилом Продавца, f-
cco магацини у саставу наручиоца), у року од највише 2
(два) дана од наручивања:

___________ дана

Рок и начин плаћања, без аванса,  на основу фактуре са
отпремницом (најкраће 15, а најдуже 45 дана од дана
испоруке):

____________ дана

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана): ____________ дана
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7.Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима сагласно члану 19  став 4  Закона о јавним набавкама:

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену
цену
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену цену
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(навести које дажбине)

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА.

Датум Понуђач

_____________________________ _______________________
(Овлашћено лице понуђача)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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6.3. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ

(за 2. партију-алати)

Понуда бр. ________________ од __________________ (уписује понуђач) за јавну
набавку добара ДУ-ЈНМВ-07/19, 2. партија-алати

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомене:

-Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може
бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све
подизвођаче) не може бити већи од 50%.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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5) На основу дате спецификације добара- алата дајемо следећу понуду:

Р.
бр. Назив и опис производа

Н
аз

ив
пр

ои
зв

ођ
ач

а
до

ба
ра Јед.

мере

Оријент
ационе

количин
е за 2

године
(24

месеци)

Јединичн
а цена у

динарима
(РСД)

без пдв-а

Укупна
цена у
динар

има
(РСД),

без
пдв-а

Износ
ПДВ-а

у
динар

има
(РСД)

Укупна цена у
динарима

(РСД) са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7=5×6 8 9=7+8

1. Роцангле равне од 2“ ком 2

2. Маказе за лим косе ком 2

3. Маказе баштенске, L=200 мм ком 2

4. Универзални инструмент -
УНИМЕР ком 2

5. Имбус кључ-гарнитура ком 2

6. Цевасти кључ-гарнитура ком 2

7. Аку шрафилица ком 2

8. Кућне алуминијумске мердевине
од 4 метра ком 2

9. Глетерица назубљена ком 2

10. Глетерица обична ком 2

11. Шрафцигери крстасти-комплет ком 2

12. Држалице за секире л 100, за
секире од 0.8 до 1 кг ком 8

13. Разбијач за лед ком 2

14. Лопата за снег, са ручком,
алуминијумска ком 8

15. Крамп са држаљом ком 2

16. Чекић са држаљом 200 гр ком 2

17. Чекић са држаљом 300 гр ком 2

18. Чекић са држаљом 500 гр ком 2

19. Зидарска колица ком 2

20. Батеријска лампа на пуњење
220 V ком 4

21. Ауто каблови ком 2

22. Исправљач за акумулатор 220
W ком 2

23. Либела грађевинска Л 150 ком 2

24. Церада 3x3 м ком 4

25. Церада 5x5 м ком 4

26. Шпахтла 8 ком 4

27. Дигитални мерач напона типа
„Дуспол“ или одговарајући ком 2
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Укупна цена у РСД, без ПДВ-а , (од 1 до 27-збир колоне 7.): _________________
динара

Укупна цена у РСД, са ПДВ-ом, (од 1 до 27-збир колоне 9.): ____________________
динара

Начин и рок испоруке  (сопственим возилом Продавца, f-
cco магацини у саставу наручиоца, највише у року до 2
дана од наручивања):

__________ дана

Рок и начин плаћања, без аванса,  на основу фактуре са
отпремницом (најкраће 15, а најдуже 45 дана од дана
испоруке):

____________ дана

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана): ____________ дана

6.Упутство за попуњавање:
-У 3. колони понуђачи уписују називе произвођача понуђених добара који треба да су
усклађени са достављеним декларацијама,
-У 6. колони понуђачи уписују јединичне цене понуђених добара у РСД, без ПДВ-а, која
у себи укључује све јединичне трошкове,
-У 7. колони понуђачи уписују износ понуђене цене у РСД, без ПДВ-а као производа
количине из колоне 5 и јединичне цене добара из 6. колоне,
-У 8. колони уписује се износ ПДВ-а у РСД,
-У 9. колони уписује се укупан износ понуђене цене у РСД, са ПДВ-ом, као збир износа
из колона 7 и 8.

7.Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима сагласно члану 19  став 4  Закона о јавним набавкама:

ЦЕНА ИЗ ПОНУДЕ САДРЖИ СВЕ ТРОШКОВЕ ПОНУЂАЧА.

Датум Понуђач

_____________________________ _______________________
Овлашћ.лице понуђача

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену
цену:
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену цену:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(навести које дажбине)
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за партију 1 и 2)
____________________________________________________________________

(унети број и назив партије)

закључен између:

1. Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - Београд, улица Радоја
Домановића 27, ПИБ: 100131901, Матични број: 07453906, Број рачуна: 840-653661-
97, код Управе за трезор, Тел.: _____________, fax: _____________,
кога заступа директор др Љубиша Антонијевић (у даљем тексту: Наручилац)

и
2. Понуђач:
_________________________________________________________________________
________, из _________________________ ,ул. и бр.
____________________________, матични број ______________, ПИБ
________________, рачун бр. ______________________,  код пословне банке
____________________, Тел.: _______________, fax:  _____________,
које заступа ______________________________ (у даљем тексту: Добављач)

Ако је дата заједничка понуда попуњавају се поља 2а и 2б:
2а.________________________________________________________________________
__________
из ____________________________, улица ____________________________________
бр. ______,
ПИБ:___________________,  матични     број :   ___________________,
кога заступа ____________________________________________ (члан групе)

2б.________________________________________________________________________
__________
из ____________________________, улица ____________________________________
бр. ______,
ПИБ:___________________,  матични     број :   ___________________,
кога заступа ____________________________________________ (члан групе)

Члан 1.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број ДУ-
ЈНМВ-07/19, добара – потрошни материјали, резервни делови и алати, обликованe у
две партије, са циљем закључења за сваку партију оквирног споразума са једним
понуђачем, на период важења од 2 (две) године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број:
_______________ (уписује наручилац), у складу са којом се закључује овај оквирни
споразум између Наручиоца и Добављача;
-да је Добављач доставио Понуду бр._________ од _____________. године, за партију
__________________________________________________________ (уписати број и
назив партије-уписује добављач), која чини саставни део овог оквирног споразума;
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључење уговора о
јавној набавци;
- обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци на основу
оквирног споразума.

Члан 2.
Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључити
појединачни уговори о јавној набавци добара -
____________________________________________________________________
(уписати назив партије-уписује добављач).
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Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у техничкој
спецификацији добара и обрасцу структуре цене, а који су саставни део овог оквирног
споразума.
Количине добара из спецификације-обрасца структуре цене чине оквирне потребе
Наручиоца за две године и могу се разликовати од количина које ће Наручилац
уговорити током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба
Наручиоца као и расположивих финансијских средстава.

Члан 3.
У случају да Добављач ангажује подизвођача, Добављач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог оквирног споразума, укључујући и
обавезе које је поверио подизвођачу:
1.____________________________________________________________________ из
____________________, ул.____________________________________бр.______;
2.____________________________________________________________________ из
____________________, ул.____________________________________бр.______.

Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:
_________________________________________________________________________

Члан 4.
Овај оквирни споразум закључује се на период од 2 (две) године, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења оквирног споразума, Наручилац приступа закључењу
појединачних уговора, са роком важења од највише годину дана и то у моменту
настанка потребе за предметним добрима.

Члан 5.
Укупна  вредност  оквирног споразума, на основу утврђених оквирних количина и
јединичних цена из усвојене понуде понуђача, не  може  прећи износ процењене
вредности набавке за предметну партију у периоду трајања оквирног споразума (24
месеци)  у износу  од _____________ динара  без  урачунатог  ПДВ-а (уписује
Наручилац).

Члан 6.
Појединачни уговор ће се закључивати по јединичним ценама добара које су утврђене
у понуди Добављача из члана 1. овог споразума, односно из обрасца „структуре цена“
који је саставни део понуде.
Понуђена цена укључује све пратеће и зависне трошкове које Добављач има у
реализацији појединачних уговора.

Члан 7.
Уговорена цена се може мењати само у изузетним случајевима, ако дође до значајног
ценовног поремећаја на  тржишту, што би проузроковало раст или пад просечних
тржишних цена за уговорена добра  изнад 10 % у односу на базне цене добара на дан
отварања понуда. У том случају уговорене стране имају право да у писменој форми, уз
образложење и достављање доказа – званичног извештаја Републичког завода за
статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у писаној или електронској
форми путем сајта (www.stat.gov.rs) о расту/паду просечних тржишних цена добара и
званичних ценовника референтних произвођача понуђених добара, затраже
сагласност друге уговорне стране за корекцијом цене (повећање или смањење), о чему
се, у случају обостране сагласности, закључује анекс уговора.

Члан 8.
Након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може без спровођења поступка
јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5 % од укупне вредности
закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015).

Члан 9.
Појединачни уговор ће се закључити на основу услова предвиђених овим оквирним
споразумом и понуде из чл. 1. овог споразума достављене у поступку јавне набавке за
закључење оквирног споразума.
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Након закључења оквирног споразума, када настане потреба за предметним добрима,
Наручилац ће доставити Добављачу текст уговора о јавној набавци у циљу
закључења.) дана од дана достављања. При закључењу појединачних уговора не могу
се мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Уколико добављач у наведеном року не достави потписан и оверен уговор о јавној
набавци, сматраће се да је добављач одбио да закључи уговор о јавној набавци, након
чега ће наручилац активирати средство финансијског обезбеђења.

Члан 10.
Након закључења појединачних уговора, испоруке уговорених добара Добављач ће
вршити Наручиоцу у року од ______ дана (уписује понуђач) од дана наручивања (не
дужем од 2 дана), током трајања уговора, сукцесивно, према достављеним писаним
требовањима Наручиоца, без обзира да ли је радни или нерадни дан, сопственим
возилом, ф-ццо магацини ученичких домова истоварено.
Рок испоруке не може бити дужи од одређеног рока из претходног става овог члана.
Рок за испоруку тече од  дана од пријема писаног требовања Наручиоца за испоруком .
Наручилац задржава право да у случају хитне (изненадне) испоруке затражи испоруку
добара у року од једног дана од пријема требовања.
У случају да Добављач то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву
претрпљену штету која услед тога настане.
Добављач је у обавези да достави Наручиоцу потписан и оверен уговор о јавној
набавци, у року од максимално 5 (пет

Члан 11.
Добављач за испоручена добра испоставља фактуру Наручиоцу, обједињено за све
Радне јединице, у „стручним службама Наручиоца“, Београд, ул. Радоја Домановића
бр. 27.
У прилогу фактуре достављају се и отпремнице о испорученим добрима, потписане од
стране економа или другог овлашћеног лица из Радних јединица које припадају
Наручиоцу, за период на који се фактура односи.
Фактура мора да садржи број јавне набавке и број уговора на основу кога се врши
испорука добара.
Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној испоруци у року од __________ дана
(уписује понуђач), а који је одређен у прихваћеној понуди Добављача и то на текући
рачун који ће Добављач назначити Наручиоцу у самој фактури.
Средства за реализацију појединачних уговора, који ће се закључити на основу овог
оквирног споразума у 2019. години, обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину
(Финансијским планом за 2019. годину). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019.
години, вршиће се до висине расположивих средстава на позицији у финансијском
плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет,
односно финансијски план за 2020. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет,
односно финансијски план за 2021. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 12.
Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора, приликом испоруке Наручиоцу
уочи било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од
прихваћених стандарда, Наручилац ће доставити писмену рекламацију Добављачу,
који је дужан да изврши неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о
рекламацији.

Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.
Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или
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евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене,
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.
Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже
да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења
испоручене робе код Наручиоца.

Члан 13.
Након закључења уговора Наручилац може да дозволи испоруку добара другог
произвођача од произвођача уговорених добара наведених у понуди, само уколико
Добављач из објективних разлога (престанак привредног субјекта – произвођача
понуђеног добра (стечај, ликвидација или статусне промене које доводе до престанка
привредног субјекта), престанак производње понуђеног добра од стране произвођача и
сл.) и у случају наступања више силе, није у могућности да испоручи уговорена добра,
а који су наступили после подношења понуде и које Добављач није могао да предвиди
до подношења понуде. Ново добро мора да испуњава техничке захтеве из обрасца
структуре цена и да је истог или бољег квалитета и карактеристика, од квалитета и
карактеристика понуђеног, уговореног добра, за шта је Добављач у обавези да достави
доказ издат од стране произвођача добра. Добављач је, такође, у обавези и да
достави одговарајући доказ о објективним разлозима немогућности испоруке
уговореног добра, као и када су ти разлози наступили.

Члан 14.
Добављач се обавезује да истовремено или најкасније у року од 3 дана од дана
обостраног потписивања сваког појединачног уговора преда Наручиоцу бланко соло
меницу регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица
овлашћеног за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља
једнократно менично овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске
вредности уговора без ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са
роком важности 20 дана дужим од рока извршења уговорне обавезе.
Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа
оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко
соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења
за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за
озбиљност понуде.

Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које
доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом. Као случајеви више силе сматрају се
природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке
органа власти и сл. Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у
писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и
доставити одговарајуће доказе.

Члан 16.
У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају,
споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се
писменим путем, уз раскидни рок од 15 (десет) дана.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се
понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено
извршила.
Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора
између Добављача и Наручиоца.



Конкурсна документација за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-07/19-Потрошни
материјали,резервни делови и алати

53/ 64

Члан 17.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову
материју.

Члан 18.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих 3 (три)
припадају Наручиоцу, а 2 (два) Пружаоцу услуга.

НАРУЧИЛАЦ: ДОБАВЉАЧ:

Напомена: Понуђач попуњава и потписује оквирни споразум чиме потврђује да
прихвата елементе оквирног споразума.
Образац модела оквирног споразума копирати и попунити за сваку партију за
коју се подноси понуда.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци у поступку јавне набавке добара мале вредности наручиоца

број ДУ-ЈНМВ-07/19-1.партија

УГОВОР
закључен између:

1. Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА- Београд, улица Радоја
Домановића 27;ПИБ: 100131901; Матични број: 7453906; Број рачуна: 840-653661-
97;Назив банке: Управа за трезор, кога заступа директор др Љубиша
Антонијевић(у даљем тексту: Наручилац),

и

2. Понуђач: ________________________________________________________________,
(седиште улица и број) ________________________________,  ПИБ _____________,
матични број ___________, рачун брoj ______________________________________
отворен код пословне банке _______________________________________,
које заступа _______________________________, (у даљем тексту: Добављач)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је (Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), спровео поступак јавне набавке
мале вредности број ДУ-ЈНМВ-07/19:
- да је Добављач/понуђач доставио понуду број ________, од __.__.2019. године, која је
саставни део овог Уговора (број и датум понуде уписује понуђач);
- да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији и захтевима Наручиоца
из конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора;
- да је Наручилац са Добављачем, закључио Оквирни споразум број _______ од
_________2019. године (број и датум уписује Наручилац), на основу кога се закључује
овај уговор о набавци предметних добара .

- Добављач ће уговорне обавеза извршити са подизвођачима/члановима групе
понуђача:
1.________________________________________________________________________
_________, место ___________________ улица и број___________________________,
(подизвођач/ члaн групе)
2.________________________________________________________________________
_________, место ___________________ улица и број___________________________,
(подизвођач/ члaн групе)

(У случају заједничке понуде или са подизвођачима, понуђач уписује потребне податке;
непотребно прецртати и а у случају више подизвођача или више чланова групе потребно је
све навести)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и  члана 32. Закона о јавним набавкама
„Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15  и  Позива за подношење понуда објављеног на
интернет страници  Наручиоца и Порталу јавних набавки, спровео поступак јавне
набавке мале вредности по партијама, број ДУ-ЈНД-07/19 за набавку добара-
потрошни материјали, резервни делови и алати, 1. партија-потрошни материјали и
резервни делови, према техничким спецификацијама из конкурсне документације,
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-да је  Добављач (понуђач), доставио понуду за 1. партију, број ____________ од
_____________ године (уписује Наручилац) која се налази у прилогу и саставни је део
овог Уговора и
-да понуда Добављача (понуђача) у потпуности одговара техничким спецификацијама
из конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка потрошних материјала и резервних делова за текуће
одржавање објеката, опреме и уређаја ученичких домова,  а у свему према техничкој
спецификацији и захтевима из усвојене понуде Добављача бр. _____________ од
_________2019. године (попуњава Добављач/понуђач), која је саставни део овог
Уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.

Укупна  вредност  уговора, на основу утврђених оквирних количина и јединичних цена
из усвојене понуде понуђача, не  може  прећи износ процењене вредности набавке за
предметну партију у периоду трајања уговора (12 месеци)  у износу  од _____________
динара  без  урачунатог  ПДВ-а (уписује Наручилац).
У цену су урачунати трошкови добара, превоза, утовара, истовара и сви други пратећи
зависни трошкови.
Цена из става 1. овог не може се мењати у року важења понуде.

Члан 4.

Уговорена цена се може мењати само у изузетним случајевима, ако дође до значајног
ценовног поремећаја на  тржишту, што би проузроковало раст или пад просечних
тржишних цена за уговорена добра  изнад 10 % у односу на базне цене добара на дан
отварања понуда.У том случају уговорене стране имају право да у писменој форми, уз
образложење и достављање доказа -Званичних извештај Републичког завода за
статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у писаној или електронској
форми путем сајта (www.stat.gov.rs). о расту/паду просечних тржишних цена добара и
званичних ценовника референтних произвођача понуђених добара, затраже
сагласност друге уговорне стране за корекцијом цене (повећање или смањење), о чему
се, у случају обостране сагласности, закључује анекс уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може без спровођења поступка
јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5 % од укупне вредности
закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015).

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 5.
Испоруке уговорених добара Добављач ће вршити Наручиоцу у року од _______ дана
од дана наручивања (не дужем од 2 дана), током трајања уговора, сукцесивно, према
достављеним писаним требовањима Наручиоца, без обзира да ли је радни или
нерадни дан, сопственим возилом, ф-ццо магацини ученичких домова истоварено.
Рок испоруке не може бити дужи од одређеног рока из претходног става овог члана.Рок
за испоруку тече од  дана од пријема писаног требовања Наручиоца за испоруком .
Наручилац задржава право да у случају хитне (изненадне) испоруке затражи испоруку
добара у року од једног дана од пријема требовања.
У случају да Добављач то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву
претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи према техничким
карактеристикама, на начин и у роковима који су одређени у понуди, односно техничкој
спецификацији из члана 1. овог уговора.
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Члан 7.

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора, приликом испоруке Наручиоцу
уочи било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од
прихваћених стандарда, Наручилац ће доставити писмену рекламацију Добављачу,
који је дужан да изврши неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о
рекламацији.

Добра морају бити допремљена, упакована у амбалажи и на начин који је прописан за
ову врсту робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при
утовару, транспорту, претовару и у складиштењу.

Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене,
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.

Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже
да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења
испоручене робе код Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности у овлашћеној
институцији у Београду.

У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може уједно бити и један од
разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.

Наручилац ће плаћање за испоручена добра вршити након испоруке добара у року од
__________ дана (15 до 45 дана - уписује понуђач) од дана испоруке добара без
рекламације и пријема исправне фактуре-рачуна.
Отпремница и фактура морају гласити на "Дом ученика средњих школа-Београд" и
треба да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у „Дому
ученика средњих школа“-Беорад, тачан назив добра који је наведен у понуди,
јединичне цене и остале услове усклађене са Уговором.

Члан 10.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину
(Финансијским планом за 2019. годину). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019.
години, вршиће се до висине расположивих средстава на позицији у финансијском
плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет,
односно финансијски план за 2020. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 11.

Добављач се обавезује да истовремено или најкасније у року од 3 дана од дана
обостраног потписивања уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу регистровану у
Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање
Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење,
да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без ПДВ, за добро
и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана дужим од рока
извршења уговорне обавезе.
Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа
оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко
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соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења
за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.
Уколико то не учини Наручилац има право да раскине уговор и наплатиће меницу за
озбиљност понуде.

Члан 12.
Уколико Добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог
уговора Наручилац има право:
- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 11.
овог уговора;
- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%.

Члан 13.
Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.
Наручилац има право да из објективних разлога који су у вези са званичним
тумачењем примене одредби Закона о јавним набавкама ограничи период важења
овог уговора до 31.12.2019.године, о чему је дужан да благовремено обавести
Добављача, најкасније до 30.11.2019.године.
Уколико Наручилац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12
месеци, благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за
наредни период, рок трајања овог уговора се може анексом продужити до дана
закључивања новог уговора.

Члан 14.
Свака  уговорна  страна  може  отказати  Уговор  са  отказним  роком  од  30  дана  од
дана достављања писменог обавештења о отказу.
Уколико  једна  од  уговорних  страна  не  извршава  обавезе,  или  ако  их  не
извршава  на уговорени начин  и  у  уговореним  роковима,  друга  уговорна  страна
има  право  да  једнострано раскине уговор због његовог неиспуњења, на начин
одређен законом којим се уређују облигациони односи.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће
Привредни суд у Београду.

Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих 3 (три) припадају
Наручиоцу, а 2 (два) Пружаоцу услуга.

_____________________ ______________________

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ последњу страну Модела уговора који
садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу
са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на
потпис и завођење у законском року.
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5
дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење.
Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује
одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице
овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије
одређено.

ЗА НАРУЧИОЦА: ЗА ДОБАВЉАЧА:
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци у поступку јавне набавке добара мале вредности наручиоца

број ДУ-ЈНМВ-07/19-2.партија

УГОВОР
закључен између:

1. Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА- Београд, улица Радоја
Домановића 27;ПИБ: 100131901; Матични број: 7453906; Број рачуна: 840-
653661-97; Назив банке: Управа за трезор, кога заступа директор др Љубиша
Антонијевић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2. Понуђач:______________________________________________________________,
(седиште улица и број) ________________________________,  ПИБ
_____________, матични број ___________, рачун брoj
______________________________________ отворен код пословне банке
_______________________________________,
које заступа _______________________________, (у даљем тексту: Добављач)

- Добављач ће уговорне обавеза извршити са подизвођачима/члановима групе
понуђача:
1.________________________________________________________________________
_________, место ___________________ улица и број___________________________,
(подизвођач/ члaн групе)
2.________________________________________________________________________
_________, место ___________________ улица и број___________________________,
(подизвођач/ члaн групе)
(У случају заједничке понуде или са подизвођачима, понуђач уписује потребне податке;
непотребно прецртати и а у случају више подизвођача или више чланова групе потребно је
све навести)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 1.

Уговорне стране констатују:
-да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и  члана 32. Закона о јавним набавкама
„Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда објављеног на
интернет страници  Наручиоца и Порталу јавних набавки, спровео поступак јавне
набавке мале вредности по партијама, број ДУ-ЈНД-07/19 за набавку добара -
потрошни материјали, резервни делови и алати, 2. партија-алати,према техничким
спецификацијама из конкурсне документације,
-да је  Добављач (понуђач), доставио понуду за 2. партију, број ____________ од
_____________ године (уписује Наручилац) која се налази у прилогу и саставни је део
овог Уговора,
-да понуда Добављача (понуђача) у потпуности одговара техничким спецификацијама
из конкурсне документације,
-да је Наручилац  у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу
понуде   Добављача (понуђача)  и Одлуке о додели уговора  бр. ________од
__________ године (уписује Наручилац) изабрао  Добављача  за набавку добара
наведену у алинеји 1 овог члана.

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка алата за текуће одржавање објеката, опреме и
уређаја ученичких домова,  а у свему према техничкој спецификацији и захтевима из
усвојене понуде Добављача бр. _____________ од _________2019. године (попуњава
Добављач/понуђач), која је саставни део овог Уговора.
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УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.

Укупна  вредност  уговора, на основу утврђених оквирних количина и јединичних цена
из усвојене понуде понуђача, не  може  прећи износ процењене вредности набавке за
предметну партију у периоду трајања уговора (12 месеци)  у износу  од _____________
динара  без  урачунатог  ПДВ-а (уписује Наручилац).
У цену су урачунати трошкови добара, превоза, утовара, истовара и сви други пратећи
зависни трошкови.

Цена из става 1. овог не може се мењати у року важења понуде.

Члан 4.

Уговорена цена се може мењати само у изузетним случајевима, ако дође до значајног
ценовног поремећаја на  тржишту, што би проузроковало раст или пад просечних
тржишних цена за уговорена добра  изнад 10 % у односу на базне цене добара на дан
отварања понуда.У том случају уговорене стране имају право да у писменој форми, уз
образложење и достављање доказа -Званичних извештај Републичког завода за
статистику – група за дисеминацију и односе са јавношћу, у писаној или електронској
форми путем сајта (www.stat.gov.rs). о расту/паду просечних тржишних цена добара и
званичних ценовника референтних произвођача понуђених добара, затраже
сагласност друге уговорне стране за корекцијом цене (повећање или смањење), о чему
се, у случају обостране сагласности, закључује анекс уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци, наручилац може без спровођења поступка
јавне набавке, повећати обим предмета набавке до 5 % од укупне вредности
закљученог уговора, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 68/2015).

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ, КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 5.
Испоруке уговорених добара Добављач ће вршити Наручиоцу у року од ________ дана
(не дужем од 2 дана) од дана наручивања, током трајања уговора, сукцесивно, према
достављеним писаним требовањима Наручиоца, без обзира да ли је радни или
нерадни дан, сопственим возилом, ф-ццо магацини ученичких домова истоварено.
Рок испоруке не може бити дужи од одређеног рока из претходног става овог члана.Рок
за испоруку тече од  дана од пријема писаног требовања Наручиоца за испоруком .
Наручилац задржава право да у случају хитне (изненадне) испоруке затражи испоруку
добара у року од једног дана од пријема требовања.
У случају да Добављач то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву
претрпљену штету која услед тога настане.

Члан 6.
Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи према техничким
карактеристикама, на начин и у роковима који су одређени у понуди и техничкој
спецификацији из члана 1. овог уговора.
Испоручени алат мора поседовати атест произвођача.За испоручени алат важи
произвођачка гаранција.

Члан 7.

Уколико се на добрима која су предмет овог Уговора, приликом испоруке установи
било какав недостатак или је добро лошег квалитета, односно одступа од прихваћених
стандарда, Наручилац ће доставити писмену рекламацију Добављачу, који је дужан да
изврши неопходну замену истог дана по сачињавању Записника о рекламацији.

Добра морају бити допремљена и упакована на начин који је прописан за ову врсту
робе, како би се обезбедила од делимичног или потпуног оштећења при утовару,
транспорту, претовару и у складиштењу.
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Добављач се обавезује да ће оштећену или изгубљену робу током транспорта, или
евентуално погрешно упаковану, односно испоручену у количини мањој од наручене,
надокнадити Наручиоцу о свом трошку.

Добављач се може оградити од одговорности на квалитет једино у ситуацији да докаже
да је до промене у квалитету испоручене робе дошло због неправилног складиштења
испоручене робе код Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности у овлашћеној
институцији у Београду.

У случају неисправности Наручилац ће робу вратити, што може уједно бити и један од
разлога за једнострани раскид овог Уговора од стране Наручиоца.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.

Наручилац ће плаћање за испоручена добра вршити након испоруке добара у року од
__________ дана (15 до 45 дана - уписује понуђач) од дана испоруке добара без
рекламације и пријема исправне фактуре-рачуна.
Отпремница и фактура морају гласити на "Дом ученика средњих школа-Београд" и
треба да садрже деловодни број Уговора о купопродаји под којим је заведен у „Дому
ученика средњих школа“-Беорад, тачан назив добра који је наведен у понуди,
јединичне цене и остале услове усклађене са Уговором.

Члан 10.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. годину
(Финансијским планом за 2019. годину). Плаћање доспелих обавеза насталих у 2019.
години, вршиће се до висине расположивих средстава на позицији у финансијском
плану за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет,
односно финансијски план за 2020. годину.
У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Члан 11.

Добављач се обавезује да истовремено или најкасније у року од 3 дана од дана
обостраног потписивања уговора уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу
регистровану у Регистру Народне банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног
за заступање Понуђача, са печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично
овлашћење, да се меница може попунити до 10% од динарске вредности уговора без
ПДВ, за добро и квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 20 дана
дужим од рока извршења уговорне обавезе.
Добављач је, обавезан да уз меницу достави и копију картона депонованих потписа
оверену на дан достављања менице, којом се доказује да је лице које потписује бланко
соло меницу и менично овлашћење, овлашћено за потписивање и да нема ограничења
за исто и оргинал или копију захтева за регистрацију меница.

Члан 12.
Уколико Добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео

закључењем овог уговора Наручилац има право:
- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из

члана 11. овог уговора;
- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%.

Члан 13.
Овај Уговор се закључује на период од 12 месеци.
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Наручилац има право да из објективних разлога који су у вези са званичним
тумачењем примене одредби Закона о јавним набавкама ограничи период важења
овог уговора до 31.12.2019. године, о чему је дужан да благовремено обавести
Добављача, најкасније до 30.11.2019. године.
Уколико Наручилац из објективних разлога, до краја истека уговорене обавезе од 12
месеци, благовремено не закључи нове уговоре о набавци предметних добара за
наредни период, рок трајања овог уговора се може анексом продужити до дана
закључивања новог уговора.

Члан 14.

Свака  уговорна  страна  може  отказати  Уговор  са  отказним  роком  од  30  дана  од
дана достављања писменог обавештења о отказу.
Уколико  једна  од  уговорних  страна  не  извршава  обавезе,  или  ако  их  не
извршава  на уговорени  начин  и  у  уговореним  роковима,  друга  уговорна  страна
има  право  да  једнострано раскине уговор због његовог неиспуњења, на начин
одређен законом којим се уређују облигациони односи.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће
Привредни суд у Београду.

Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих 3 (три)

припадају Наручиоцу, а 2 (два) Пружаоцу услуга.

_____________________ _______________________

Наглашавамо да је Понуђач дужан да ПОТПИШЕ последњу страну Модела уговора који
садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити попуњен у складу
са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, достављен понуђачу на
потпис и завођење у законском року.
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5
дана од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење.
Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, потписује
одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује одговорно лице
овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије
одређено.

ЗА НАРУЧИОЦА: ЗА ДОБАВЉАЧА:
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом
припреме понуде број _____________ од ________.2019. године (уписује
понуђач) у поступку јавне набавке добара број ДУ-ЈНМВ-07/19-Потрошни
материјали, резервни делови и алати.

Редни
број

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС

1.

2.

3.

4.

УКУПНО динара:

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или
модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Образац трошкова припреме понуде потписан од стране
овлашћеног лица понуђача саставни је и обавезни део понуде.
Уколико понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова,

сматраће се да исти нема или не захтева надокнаду трошкова сходно члану
88.Закона.

Датум: __________________ Потпис овлашћеног лица понуђача:

___________________________
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

__________________________________________________________________,
(Назив понуђача/подизвођача/члана групе понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке набавке добара мале вредности - потрошни
материјали, резервни делови и алати, бр. ДУ-ЈНМВ-07/19, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис овлашћеног лица

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закона.
У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде образац
копирати. Уколико понуђач, подизвођач или  било који од понуђача из групе понуђача
не  попуне,  не потпишу, и не доставе ову изјаву уз понуду, њихова понуда ће се
одбити као неприхватљива.
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XI МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:_____________________________________________________________

Седиште: ______________________________________________________________

Матични број: ________________

ПИБ: ________________________

Текући рачун __________________________ код ______________________

Одговорно лице за заступање: ______________________________________
(унети одговарајуће податке дужника издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
- за корисника бланко соло менице -

КОРИСНИК: Дом ученика средњих школа - Београд, ул. Радоја Домановића 27 (у
даљем тексту: Поверилац)

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије
___________________ (унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да
предату меницу можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а, за јавну набавку добара – потрошни материјали, резервни делови и алати, бр.
набавке ДУ-ЈНМВ-07/19, партија ___________ (уписати број партије), што номинално
износи ______________________ динара (без ПДВ-а), а по основу гаранције за
озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату за износ
дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски у складу са
важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист
Повериоца.

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне да наплату по
основу овог меничног овлашћења изврши у вашу корист као повериоца на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају
да на нашим рачунима нема или нема довољно средстава за наплату или због
поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена, или оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.

Рок важења меничног овлашћења је до ____.____.______. године. (минимум 60
дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека рока важности понуде).

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један
примерак за Повериоца а један примерак за Дужника.

Дужник – издавалац менице

_________________________ ________________________
место  и датум потпис овлашћеног лица


