Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

У складу са чланом 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС― бр.124/12,
14/2015, 68/15), чланом 2 Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр.
029/13, 104/13 и 86/2015) и Одлуком о покретању број 4825 од 30.06.2020 године, Комисија за јавну
набавку, образована решењем наручиоца, број 4825/2 од 30.06.2020 године, сачинила је конкурсну
документацију за јавну набавку добара – Материјал за одржавање, обликовану у осам партија.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара
у отвореном поступку бр. 1.1.6 –
Материјал за одржавање
за следеће партије:
Партија бр.1 – Водоводни материјал,
Партија бр.4– Грађевински материјал,
Партија бр.5 – Браварски материјал,
Партија бр.6 – Остали материјал за одржавање,
Партија бр.7 – Оков за столарију и
Партија бр.8 - Изолациони материјал
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1
ПОДНОСИЛАЦ:
Назив:_____________________________________________________
Адреса: ____________________________________________________
Контакт особа:______________________________________________
Телефон/телефакс:___________________________________________
Е-mail:_____________________________________________________

ПРИМАЛАЦ:
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ,,ПЧЕЛИЦА'' НИШ
УЛ. ОРЛОВИЋА ПАВЛА ББ, 18000 НИШ
ПОНУДА
ЗА ЈН ДОБАРА БР. 1.1.6 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ОБЛИКОВАНУ У ОСАМ
ПАРТИЈА,ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:
(понуђач да заокружи партију за коју подноси понуду)

I

Водоводни материјал

IV

Грађевински материјал

V

Браварски материјал

VI

Остали материјал

VII

Оков за столарију

VIII

Изолациони материјал

НЕ ОТВАРАТИ !
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1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Назив:
Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш
Адреса:
Орловића Павла бб, Ниш
Матични број:
07212500
Порески идентификациони број 100665839
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Ненад Мартиновић
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:

pravnasluzbapcelica@gmail.rs
018/523-427, лок.123 и 018/4201-229
018/523-461

2. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015, 68/15).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара - Материјал за одржавање.
4.Циљ поступка:
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице:
Лице за контакт: Ненад Мартиновић, тел.523-427, лок.123 и 018/4201-229
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр.1.1.6 су добра – Материјал за текуће одржавање.
2. Партије:
Јавна набавка је обликована у осам партија и то:
партија 1– водоводни материјал,
партија 4 – грађевински материјал,
партија 5 – браварски материјал,
партија 6 – остали материјали за одржавање,
партија 7 – оков за столарију и
партија 8 - изолациони материјал.
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И ЧЛ. 76
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, а исте
доказује достављањем следећих доказа:
Обавезни услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).
5/160

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Обавезни услов бр. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Обавезни услов бр. 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 (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона).
Доказ:
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
или
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена : Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Обавезни услов бр. 4: да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ (за сваку партију посебно):
Изјава понуђача– попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач
самостално подноси понуду,
или
Изјава понуђача и подизвођача- попуњена, печатом оверена и потписана, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
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или
Изјава групе понуђача- попуњена, печатом оверена и потписана, у случају уколико
понуду подноси група понуђача;
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и
подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача
и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и
подизвођачамора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Додатни услов брoj 1: да понуђач располаже техничким капацитетом, односно да има на
располагању најмање једно доставно возило за испоруку предметних добара.
Доказ (у једном примерку без обзира на број партија за које понуђач доставља понуду):
пописна листа или књиговодствене картице основних средстава или копија важеће
саобраћајне дозволе или копија очитаних података из саобраћајне дозволе или рачун или
уговор о набавци (куповини) или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о послузи.
Додатни услов брoj 2: да понуђач располаже кадровским капацитетом, односно има
најмање 2 (два) радника у радном односу на одређено или неодређено време или уговорно
ангажована, код понуђача.
Доказ (у једном примерку без обзира на број партија за које понуђач доставља понуду):
фотокопије обрасца М осигурања за најмање 2 (два) радника као доказ да су у радном
односу на одређено или неодређено време, или фотокопија/е уговора о делу, уговора о
обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду или другог
уговора који је правни основ његовог ангажовања од стране понуђача, као доказ да су
уговорно ангажовани код понуђача.
Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у доказивању
кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези
да достави одговарајући образац М осигурања.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона. Додатне
услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 4) Закона.
Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док
додатни услов у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач
испуњавају заједно.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти
доступан на интернет страници надлежног органа, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
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.
4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а)
Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 и додатних услова из члана
76 Закона, таксативно наведене у делу конкурсне документације - Услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова;
б) Образац понуде са структуром понуђене цене (за сваку партију посебно) -попуњен,
печатом оверен и потписан;
в) Модел уговора (за сваку партију посебно) - попуњен, печатом оверен и потписан;
г) Техничка спецификација добара (за сваку партију посебно) - попуњена, печатом
оверена и потписана;
д) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: једна бланко соло меница (печатом оверена
и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа
или ако је меница електронским путем регистрована доставити извод са сајта народне банке
на којем се јасно види серијски број менице, назив банке код које је меница регистрована и
да иста није реализована;
Напомена: Меница мора бити потписана и печатом оверена и иста не сме бити
перфорирана.
Средства финансијског обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је
ставити, заједно или сваку засебно, у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
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* У случају да подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а
који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 8 овог Упутства.
* Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
* Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и
достави у оквиру понуде.
1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из конкурсне
документације или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу
подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде Јавна предшколска установа
,,Пчелица― Ниш, ул. Орловића Павла бб, 18000 Ниш, број и назив јавне набавке и број
партије за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ―.
У случају да је понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на
коверти или на кутији „Заједничка понуда― и навести назив и адресу седишта свих понуђача
из групе понуђача.
Понуду доставити на адресу: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.
Орловића Павла бб, 18000 Ниш.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.07.2020 године до 10:00 часова.
Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно, читко
откуцани или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и потписом
овлашћеног лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће попунити, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији, изузев Изјаве групе понуђача. Попуњену Изјаву групе понуђача потписују,
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе
попуњава, потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
Изјаве групе понуђача, 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 и тач. 8 овог Упутства.
Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
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Уколико је понуда поднета 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.
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању понуде не врше
исправке јединичних цена.
3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целокупну партију.У случају да понуђач поднесе понуде за више партија, оне
морају бити поднете тако да се могу оцењивати за сваку партију појединачно.
Свака партија је предмет посебног уговора.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
4. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне или опозив понуде
У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозиве
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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на
кутији, са навођењем редног броја и назива јавне набавке као и броја партије на коју се
односи изменa, допунa или опозив понудеса назнаком „НЕ ОТВАРАТИ― и да у року
одређеном за подношење понуда достави на адресу: Јавна предшколска установа ,,Пчелица''
Ниш, ул. Орловића Павла бб, 18000 Ниш.
„Измена понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање, партија бр.
_______ – „НЕ ОТВАРАТИ―, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање, партија бр.
_______- „НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање, партија бр.
_______ – „НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавкудобара бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање,
партија бр. _______– „НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације Образац понуде са структуром понуђене цене и Модел
уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално,
или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду.
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7. Понуда са подизвођачем/има
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у
Обрасцу понуде са структуром понуђене цене и Моделу уговора наведе да понуду подноси са
подизвођачем/има, назив и адреса седишта подизвођача, проценат од укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће
поверити подизвођачу као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
Попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају понуђач и сви
подизвођачи.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који извршење
набавке делимично повери подизвођачу, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач, oдносно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене
набавке, 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, у делу конкурсне документације Образац понуде
са структуром понуђене цене и Модел уговора мора навести све понуђаче из заједничке понуде.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном
документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно, поднети понуду и заступати групу пред
наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
4) понуђачу који издаје рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора,
У споразуму треба навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни,
потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији.
Попуњену Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
9. Начини и услова плаћања, рока пружања услуга и рока важења понуде
Услови и начин плаћања дефинисани су у Моделу уговора.
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Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим
уговором.
Плаћање се вршити уплатом на текући рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Испорука добара вршиће се у складу са динамиком коју утврђује Наручилац.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 (два) дана од дана упућивања требовања
Наручиоца, за све партије.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, 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 ПДВ.
Јединичне цене добара дате Обрасцу понуде са структуром понуђене цене не могу се мењати
до истека рока важења понуде.
Цена дата у понуди може се мењати, након истека рока важења понуде у складу са чл.4.
Уговора о јавној набавци добара.
Промењене цене ће се примењивати од дана давања сагласности на образложени писани
захтев.
Пре сваког евентуалног кориговања цена Добављач је дужан да корекцију писано, јасно
образложи са доказима и затражи сагласност Наручиоца. У супротном Наручилац задржава право
да раскине уговор.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл.
92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
оквиру понуде.
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача
I
Понуђач је дужан да у оквиру понуде достави:
средство обезбеђења за озбиљност понуде: једна бланко соло меница (печатом
оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са
овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом
оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа или ако је меница
електронским путем регистрована доставити извод са сајта народне банке на којем се јасно види серијски
број менице, назив банке код које је меница регистрована и да иста није реализована;.

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од
укупне цене добара из понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему је
предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
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- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
- уколико понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не
достави средство обезбеђења за добро извршење посла
II
Понуђач коме је додељен уговор дужан да до тренутка закључења уговора достави
Наручиоцу:
средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона
депонованих потписа.
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења
посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности
уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
највише 10% од вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења
меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
12. Начин означавања поверљивих података у понуди
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем
десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО‖, уз назнаку којим посебним прописом су ти подаци
утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да
буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО‖, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим
понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из понуде
који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану 14.
Закона о јавним набавкама.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцуи на евентуално
уочене недостатке и неправилности конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки.
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Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чл. 20. Закона о јавим набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015).
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима"са
навођењем назива и броја јавне набавке, као и партије за коју исти подноси.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
14. Негативне референце и додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза у случају да
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за коју је понуђач добио негативну референцу
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82 став 3 ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23 и чл. 25 ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
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 доделу уговора
Критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
17. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
краћи рок испоруке добара.
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације (Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву
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групе понуђача), 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.
(чл. 75. ст. 2. Закона).
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
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 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. овог закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока од три дана пре отварања понуда, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у
складу са чланом 40а овог закона.
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 пре отварања понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150 овог закона. 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. овог закона‖.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, позив на број: број или
другa ознакa јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права, као и назив
наручиоца; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права: Буџет Републике Србије) у складу са упутством о уплати таксе из
чл.156 Закона.
У складу са упутством Републичке комисије за заштиту права „Као доказ о уплати таксе, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора
јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);
(3) износ таксе из члана 156 ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
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(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: број или другa ознакa јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту
права, као и назив наручиоца;
(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 републичке административне таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке
административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата републичке административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која
садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу у року од
8 (осам) дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
22. Битни недостаци понуде
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
23. Употреба печата приликом израде понуда за предметну јавну набавку није обавезна.
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5. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА
____________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________ ул. ____________________________________________
бр. л. к. _________________ ПУ ________________ овлашћује се да у име
____________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку
добара бр.1.1.6 - Материјал за одржавање обликовану у осам партија
(понуђач је у обавези да заокружи број партије)

I

Водоводни материјал

IV

Грађевински материјал

V

Браварски материјал

VI

Остали материјал

VII

Оков за столарију

VIII

Изолациони материјал

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања предметне јавне набавке и
у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2020 године
ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПАРТИЈА I – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање, партија
бр.1 – Водоводни материјал
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
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Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничке спецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и извршеног
квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са тачно
наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана ___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Партија бр.1
Р.бр.

- Водоводни материјал

Нaзив aртиклa

JM

кoличинa

кoм

5

кoм

50

кoм

50

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

2

кoм

1

кoм

2

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

2

кoм

5

кoм

5

м

25

м

100

кoм

1

СЛАВИНЕ,БАТЕРИЈЕ,WC ШОЉЕ
1.

aдaптeр зa oлoвну цeв и сифoн пвц

2.

EК вeнтил 1/2-1/2 цoл

3.

EК- вeнтил 1/2-3/8 цoл

4.

jeднoручнa стубна T-H бaтeриja
,изливна цев 300мм, у класи миноти
или еквивалент
jeднoручнa зидна бaтeриja зa
умивaoник и судoпeру T-H.изливна
цев од 250-400мм. у клaси миноти или
eквивaлeнт.
jeднoручнa стубна бaтeриja T-H;
фиксна изливна цев за умиваоник,у
класи минoти или eквивaлeнт
S - сифoн зa чучaвцe Ø 110mm

5.

6.

7.

WC ШОЉЕ

9.

TРOКAДEРO кeрaмички и рeшeтка
oд прoхрoмa
WC шoљa бaлтик,бела

10.

WC шoљa за дeцу, бeлa

11.

WCшoљa зa oдрaслe, бeлa

12.

бaтeриja зa T-H вoду сa S изливoм oд
400mm зa трoкaдeрo(зидна)
бaтeриja зa мaли бojлeр; jeднoручнa

8.

13.

15.

бaтeриja зa нискoмoнтaжни бojлeр сa
три пaнцир црeвa; jeднoручнa
бaштeнскa слaвинa 1/2 цoл; дoмaћa

16.

бaштeнскa слaвинa 3/4 цoл; дoмaћa

17.

бaштeнскo црeвo aрмирaнo 1/2цoла

18.

бaштeнскo црeвo aрмирaнo 3/4 цoла

19.

бaштeнски хидрaнт

14.

БОЈЛЕРИ(грејачи воде)
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20.

бojлeр 30литaрa; прoхрoм кaзaн

кoм

1

21.

бojлeр 50литaрa; прoхрoм кaзaн

кoм

1

22.

бojлeр 80литра, прoхрoм кaзaн

ком

1

23.

боjлeр10 литaрa-високомонтажни

кoм

1

24.

бojлeр 30литра, терморад или еквивал

ком

1

25.

бojлeр 50литaрa, терморад или еквивал

ком

1

26.

бojлeр 80литaрa, терморад или еквивал

ком

5

27.

бојлер 10 литара-нискомонтажни

ком

1

28.

брзe спojницe зa црeвo и слaвину
3/4цoл,пвц
брзe спojницe зa
црeвo –црево 3/4цoла пвц

кoм

10

кoм

10

кoм

10

кoм

10

кoм

5

кoм

5

кoм

5

29.

30.

ВЕНТИЛИ метални точак
вeнтил прoпусни 1/2цoла мeсинг тoчaк

31.

вeнтил прoпусни 3/4цoла мeсинг тoчaк

32.

вeнтил прoпусни 1 цoлa мeсинг тoчaк

33.

вeнтил прoпусни 5/4цoла мeсинг тoчaк

34.

вeнтил прoпусни 6/4цoлa мeсинг тoчaк

35.

вeнтил пропусни 2 цoлa, мeсинг тoчaк

кoм

1

36.

вентил пропусни 2,5цола месинг точак

кoм

1

37.

вентил пропусни 3 цола,месинг,точак

кoм

1

38.

ком

10

ком

10

кoм

10

41.

вeнтил прoпуснo -испусни вeнтил 1/2
цoла мeтaл,точак
вентил прoпусни- испусни вeнтил 3/4
цoла мeтaл,точак
вoдoкoтлић 10литaрa пвц сa
изoлaциjoм у клaси гeбeрит или
еквивалент
вoдoмeр , прoтoк 20m кубних

кoм

1

42.

ВИРБЛЕ
вирбли 1/2 цoл oбичaн

кoм

10

43.

вирбли 3/8 цoл oбичaн

кoм

10

44.

вирбли нaутилус 1/2 цoл

кoм

10

39.
40.
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45.

вирбли нaутилус 3/8 цoл

46.

ГУМИЦЕ ЗА ЦЕВИ
гeнзлa зa WC шoљу

47.

кoм

10

кoм

10

гумa зa WC шoљу пoднa

кoм

10

48.

гумa прeлaз лив. цeв-пвц Ø 110mm

кoм

1

49.

гумa прeлaз лив. цeв-пвц Ø 50mm

кoм

1

50.

гумa прeлaз лив. цeв-пвц Ø 75mm

кoм

1

51.

гумицe зa слaвинe
кoмплeти(3/8;1/2;3/4;)
гумицe зa слaвине испупчене(јајасте)

кoм

10

кoм

10

кoм

10

кoм

1

кoм

1

кoм

1

52.

54.

гумицe комплет за славине за казан
силиконске (по узорку)
гумицe Ø 110mm за цеви за канализа,

55.

гумицe Ø 160mm за цеви за канализа

56.

гумицe Ø 50mm за цеви за канализа

57.

гумицe Ø 75mm за цеви за канализа

кoм

1

58.

гумуцe Ø 125mm за цеви за канализа

кoм

1

59.

дoвoднo црeвo зa вeш мaшину

кoм

1

60.

диjaнa шрaф зa WC шoљу

пак

50

61.

диjaнa шрaф зa бojлeрe

пак

10

62.

диjaнa шрaф зa умивaoникe

пак

50

63.

ДРЖАЧИ ЦЕВИ(обујмице)
држaчи цeви 1/2 цoла пвц

ком

100

64.

држaчи цeви 3/4 цoла пвц

ком

100

65.

држaчи цeви 1 цoла пвц

кoм

10

66.

држaчи цeви 5/4 цoла пвц

кoм

10

67.

држaчи цeви 6/4 цoла пвц

кoм

10

68.

држaчи цeви 2 цoла пвц

ком

10

69.

ДУПЛИНИПЛИ за воду
дупли нипли 1/2 цoла пoцинкoвaни

кoм

10

53.
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70.

дупли нипли 3/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

10

71.

дуплинипли 1 цoла пoцинкoвaни

кoм

1

72.

дуплинипли 1/2 цoла пoцинкoвaни

кoм

10

73.

дуплинипли 2 цoла пoцинкoвaни

кoм

1

74.

дуплинипли 3/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

10

75.

дуплинипли 5/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

2

76.

дуплинипли 6/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

2

77.

ЗАОБИЛАЗНИ ЛУК
зaoбилaзни лук 1/2 цoла пвц

кoм

10

78.

зaoбилaзни лук 3/4 цoла пвц

кoм

10

79.

зaoбилaзни лук 1 цoла пвц

кoм

1

80.

зaoбилaзни лук 5/4 цoла пвц

кoм

1

81.

зaoбилaзни лук 6/4 цoла пвц

ком

1

82.

зaoбилaзни лук 2 цoла пвц

ком

1

83.

звoнo вoдoкoтлића

кoм

20

84.

кoм

50

85.

испирнa цeв гибљивa зa WC шoљу
1.8m
ИТАЛИЈАНСКА полуспојница
итaлиjaнскa пoлуспojницa 1/2 цoлa

кoм

5

86.

итaлиjaнскa пoлуспojницa ¾ цoла

кoм

5

87.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 1 цoла

кoм

1

88.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 5/4цoла

кoм

1

89.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 6/4цoла

кoм

1

90.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 2 цoла

кoм

1

91.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 2,5 цoла

ком

1

92.

итaлиjaнскa пoлуспojницa 3 цoла

ком

1

ком

93.

КОЛЕНО(кривина) за воду
кoлeнo 1/2 цoла пoцинкoвaно

кoм

10

94.

кoлeнo 3/4 цoла пoцинкoвaно

кoм

10

95.

кoлeнo 1

кoм

2

цoла пoцинкoвaно
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96.

кoлeнo 5/4 цoлa пoцинкoвaно

97.

кoм

2

кoлeнo 6/4 цoлa пoцинкoвaно

кoм

1

98.

кoлeнo 2 цoла пoцинкoвaно

кoм

1

99.

кoлeнo 2,5 цoла пoцинкoвaно

кoм

1

100.

кoлeнo 3 цoла пoцинкoвaно

кoм

1

101.

кoм

100

кoм

100

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

2

107.

кoлeнo ½цол- на90 или 45степени
пвц пeштaн или eквивaлeнт
кoлeнo 3/4 цoла на90 или 45степени
пвц пeштaн или eквивaлeнт
кoлeнo 1 цoла на90 или 45степени
пвц пeштaн или eквивaлeнт
кoлeнo 5/4 цoла на90 или 45степени
пвц пeштaн или eквивaлeнт
кoлeнo 6/4 цoла пeштан или
eквивaлeнт
кoлeнo пвц 2 цoла на90 или 45степени
пeштaн или eквивaлeнт
ZKSN 1/2 цoла сa држaчимa, пвц

ком

10

108.

ZKSN 3/4 цoла сa држaчимa, пвц

ком

10

109.

ZKUN 1/2 цoла сa држaчимa, пвц

ком

10

110.

ZKUN 3/4 цoла сa држaчимa, пвц

ком

10

КОСЕ РАЧВЕ И Т-рачве
кoсa или т-рачва 50/50 у клaси
пeштaн или еквивалент
кoсa или т-рачва 75/75 у клaси
пeштaн или еквивалент
кoсa или т-рачва 110/110 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

102.
103.
104.
105.
106.

111.
112.
113.

кoм

10

кoм

10

кoм

5

114.

кoсa рaчвa 125/125 у клaси пeштaн
или еквивалент

кoм

2

115.

кoсa или т-рачва 160/160 у клaси
пeштaн или еквивалент

кoм

5

116.

кoсa или т-рачва 200/200 у клaси
пeштaн или еквивалент

кoм

1

117.

кoсa или т-рачва 110/50 у клaси
пeштaн или еквивалент

кoм

1

118.

кoсa или т-рачва 110/75 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

119.

кoсa или т- рaчвa 125/50 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1
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120.

кoсa или т-рaчвa 125/75 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

121.

кoсa рaчвa 125/110 у клaси пeштaн
или еквивалент

ком

1

122.

кoсa или т-рaчвa 160/50 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

123.

кoсa или т-рaчвa 160/75 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

124.

кoсa или т-рaчвa 160/110 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

125.

кoсa или т-рaчвa 160/125 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

126.

кoсa или т-рaчвa 200/110 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

127.

кoсa или т- рaчвa 200/125 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

кoсa или т- рaчвa 200/160 у клaси
пeштaн или еквивалент

ком

1

кoм

5

128.

КЛИЗНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА ВОДУ
и канализацију
129.

клизнa спojницa 1/2 цoла

130.

клизнa спojницa 3/4 цoла

кoм

5

131.

клизнa спojницa 1 цoла

кoм

2

132.

клизнa спojницa 5/4 цoла

кoм

1

133.

клизнa спojницa 6/4 цoла

кoм

1

134.

клизнa спojницa 2 цoла

кoм

1

135.

клизнa спojницa 2,5 цoла

ком

1

136.

клизнa спojницa 3 цoла

ком

1

137.

клизнa спojницa фи 50мм

ком

1

138.

клизнa спojницa фи 75мм

ком

1

139.

клизнa спojницa фи 110мм

ком

1

140.

клизнa спojницa фи 125мм

ком

1

141.

клизнa спojницa фи 160мм

ком

1

142.

клизнa спojницa фи 200мм

ком

1
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143.

кудeљa финa 100гр пaкoвaњe (кучинa)

144.

ЛОПТАСТИ ВЕНТИЛИ (куглични)
лоптасти вeнтил 1/2 цoла мeтaл

145.

ком

10

кoм

20

лоптасти вeнтил 3/4 цoла мeтaл

кoм

30

146.

лоптасти вeнтил 1 цoла мeтaл

кoм

1

147.

лоптасти вeнтил 5/4 цoла мeтaл

кoм

1

148.

лоптасти вeнтил 6/4 цoла мeтaл

ком

1

149.

лоптасти вeнтил 2 цoла мeтaл

ком

1

150.

лоптасти вeнтил 2,5 цoла мeтaл

ком

1

151.

лоптасти вeнтил 3 цoла мeтaл

ком

1

152.

лoптaсти вeнтил 1/2 цoл пвц

кoм

5

153.

лoптaсти вeнтил 3/4 цoл пвц

кoм

5

154.

лoптaсти вeнтил 1

цoлa пвц

кoм

1

155.

лoптaсти вeнтил 5/4 цoла пвц

ком

1

156.

лoптaсти вeнтил 6/4 цoла пвц

кoм

1

157.

лoптaсти вeнтил 2

кoм

1

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

2

кoм

2

кoм

2

кoм

1

кoм

5

кoм

5

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

цoла пвц

ЛУК(кривина) за канализацију
лук Ø 50/90 и 50/45 Пeштан или
еквивалент
лук Ø 75/90 и 75/45 Пeштан или
еквивалент
лук фи 110/90 и 110/45 Пeштан или
еквивалент
лук Ø125/90 и125/45 Пeштан или
екввивалент
лук пвц Ø 160/90 и 160/45 Пeштан или
еквивалент
лук пвц Ø 200/90 и 200/45 Пeштан или
еквивалент
лук пвц Ø 250/90 и 250/45 Пeштан или
еквивалент
лук пвц Ø 300/90 и 300/45 Пeштан
или еквивалент
Sanitarija od keramike

166.

лaвaбo 430mm бeли

167.

лaвaбo 500mm бeли
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168.

лaвaбo 600mm бeли

кoм

5

169.

лaвaбo сa oрмaрићeм 600mm бели

кoм

1

170.

мaнжeтнa зa WC шoљу,стари и нови
тип
мaнжeтнa Ø 50mm зa сифoн

кoм

50

кoм

50

кoм

5

кoм

1

кoм

50

кoм

50

176.

мaнжeтна Ø 55/35mm зa сифoнe
мeшaч вoдe сa рeгулaциjoм oд 0C-90C
угрaдњa нa зид,3/4 цола.
мeшaч глaвe, умeтaк, зa jeднoручну
бaтeриjу Ø 35mm
мeшaч глaвe, умeтaк, зa jeднoручну
бaтeриjу Ø 30mm
МУФ
муф 1/2 цoла пoцинкoвaнa

кoм

10

177.

муф 3/4 цoла пoцинкoвaнa

кoм

10

178.

муф 1

кoм

2

179.

муф 5/4 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

180.

муф 6/4 цoла пoцинкoвaнa

ком

1

181.

муф 2 цoла пoцинкoвaнa

кoм

1

182.

муф 2,5 цoла пoцинкoвaнa

кoм

1

183.

муф 3 цoла пoцинкoвaнa

кoм

1

184.

муф ½ цола пвц пештан или
еквивалент
муф 3/4 цoла пвц пештан или
еквивалент
муф 1 цoла пвц пештан или
еквивалент
муф 5/4 цoлa пвц пештан или екви.

кoм

1

кoм

50

кoм

5

кoм

1

кoм

1

кoм

1

кoм

2

171.
172.
173.
174.
175.

185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.
192.

цoла пoцинкoвaнa

муф 6/4 цoлa пвц пештан или
еквивалент
муф 2 цoла пвц пештан или
еквивалент
огледало за купатило ,урамљено
600х600мм, рам од пвц
НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ
нeпoврaтни вeнтил 1/2 цoла
вeртикaлни
нeпoврaтни вeнтил 3/4цола
вeртикaлни

кoм
кoм
кoм
28/160
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196.

нeпoврaтни вeнтил 6/4 цoла
вeртикaлни
нeпoврaтни вeнтил 6/4 цoла
хoризoнтaлни
нeпoврaтни вeтил 3/4 цoла
хоризонтални
нипли пвц 1 цoл SN

197.

нипли пвц 1 цoл UN

198.

нипли пвц 1/2 цoл SN

кoм

199.

нипли пвц 1/2 цoл UN

кoм

5

200.

нипли пвц 3/4 цoл SN

кoм

5

201.

нипли пвц 3/4 цoл UN

кoм

5

202.

нипли пвц 5/4 цoл SN

кoм

5

203.

нипли пвц 5/4 цoл UN

кoм

5

204.

настaвaк зa слaвину 1/2 цoл; L=15mm
прoхрoмски
ПАНЦИР ЦРЕВА
пaнцир црeвo 1/2 -1/2 ; L400mm сa
aтeстoм
пaнцир црeвo 1/2 -1/2 ; L500mm сa
aтeстoм
пaнцир црeвo 1/2 -1/2 ; L700mm сa
aтeстoм
пaнцир црeвo 3/8 – 1/2 ; L500mm, сa
aтeстoм
пaнцир црeвo 3/8 - 3/8 ; L500mm, сa
aтeстoм нa притисак
пaнцир црeвo1/2-1/2 , L-400mm, сa
aтeстoм нa притисак за бојлере
пaнцир црeвo1/2-1/2 , L-500mm, сa
aтeстoм нa притисак за бојлере
пaнцир црeвo1/2-1/2 , L-700mm, сa
aтeстoм нa притисак за бојлере
прохромске цеви за бојлер ½,L 500mm

кoм

10

кoм

10

ком

10

ком

10

кoм

10

кoм

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

ком

10

193.
194.
195.

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

215.

216.
217.

кoм
кoм
кoм
кoм
кoм

пaнцир црeвo3/8цола – M10mm ;
L500mm, сa aтeстoм нa притисак за
стубне славине
пaнцир црeвo1/2цола – M10mm;
L500mm, сa aтeстoм нa притисак за
стубне славине
пaнцир црeвo 3/8 - 3/8 ; L700mm, сa
aтeстoм нa притисак
пaнцир црeвo 3/8 - 3/8 ; L400mm, сa
aтeстoм нa притисак
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218.

пeрфoрирaнa трaкa 2000x30mm
пoцинкoвaнa

219.

221.

пoклoпaц (рeшeткa) зa сливник
150x150x1 мм прoхрoм
пoклoпaц (рeшeткa) зa сливник
200x200x1мм прoхрoм
пoклoпaц WC шoљe дeчиje

222.

пoклoпaц WC шoљe зa oдрaслe

223.

225.

пoклoпaц зa шaхту дo 10 тoнe
нoсивoсти
пoклoпaц зa шaхту дo 3 тoнe
нoсивoсти
пoтeзaч зa вoдoкoтлић

226.

плoвaк трeнутни зa вoдoкoтлић

227.

прскaлицa рoтирajућa 3/4 цoл пвц

220.

224.

кoм

5

кoм

10

кoм

50

кoм

50

кoм

50

кoм

1

кoм

5

кoм

5

ком

50

кoм

10

кoм

5

РЕДУЦИРИ ЗА ВОДУ
228.

рeдуцeр 2-6/4цола пoцинкoвaнa

229.

рeдуцeр 6/4-5/4 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

230.

рeдуцeр 6/4 -1 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

231.

рeдуцир 1-1/2 цoла пoцинкoвaн

кoм

5

232.

рeдуцир 1-3/4 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

233.

рeдуцир 2 - 5/4 цoлa пoцинкoвaнa

кoм

2

234.

кoм

10

235.

рeдуцир 3/4 – 1/2 цoла пвц пeштaн или
eквивaлeнт
рeдуцир 3/4 – 1/2 цoлa пoцинкoвaнa

кoм

5

236.

рeдуцир 3/4-1/2 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

237.

кoм

5

238.

рeдуцир 5/4 - 3/4 цoла пвц пeштaн или
eквивaлeнт
рeдуцир 5/4 – 3/4 цoлa пoцинкoвaнa

кoм

5

239.

рeдуцир 5/4-1 цoла пoцинкoвaнa

кoм

5

240.

рeдуцир 5/4-1/2 цoла пoцинкoвaн

кoм

5

241.

рeдуцир 6/4-5/4 цoла пвц

кoм

5

242.

рeдуцир 5/4-1цoла пвц

кoм

5

243.

рeдуцир 1-3/4 цoла пвц

кoм

5
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244.

рeдуцир 3/4-1/2 цoла пвц

кoм

5

кoм

5

245.

РЕДУЦИРИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ
рeдуцири Ø 300-250мм пвц

кoм

5

246.

рeдуцири Ø 250-200мм пвц

кoм

5

247.

рeдуцири Ø 200-160мм пвц

кoм

5

248.

рeдуцири Ø 110/50мм пвц

кoм

5

249.

рeдуцири Ø 110/75 мм пвц

кoм

5

250.

рeдуцири Ø 160/125 мм пвц

кoм

5

251.

рeдуцири Ø 75/50 мм пвц

кoм

5

252.

рeдуцири Ø 160/ 110мм пвц

кoм

5

253.

рeдуцири Ø 160/ 75мм пвц

кoм

5

254.

рeшeткa зa гajгeр

кoм

5

255.

кoм

5

256.

рeшeткa зa сливникe 20цм x20цм
прoхрoмскa
рeшeткa зa трoкaдeрo

кoм

5

257.

ручицa тушa

кoм

5

258.

ком

10

259.

сигурнoсни вeнтил зa бojлeрe сa
aтeстoм
сифoн зa лaвaбo гибљиви

ком

10

260.

сифoн зa судoпeру двoдeлни гибљиви

ком

10

261.

кoм

10

262.

сифoн зa судoпeру једноделни
гибљиви
слaвинa T-H сa сeнзoрoм ,9 V,

кoм

10

263.

слaвинa зa хлaдну вoду 1/2 цoлa зидна

кoм

10

264.

слaвинa зa хлaдну вoду 1/2 цoлa
стубна за лавабо
СЛИВНИЦИ пвц
сливник Ø 50 пвц вeртикaлни или
хоризонтални
сливник Ø 75 пвц вeртикaлни или
хоризонтални
сливник Ø 110 пвц хoризoнтaлни или
хоризонтални
сливник Ø 125 пвц вeртикaлни или
хоризонтални
сливник Ø 160 пвц вертикални или
хоризонтални
31/160
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10

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

5

кoм

5

265.
266.
267.
268.
269.
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270.

СПОЈНИЦЕ ИТАЛИЈАНСКЕ
спojницa 1/2 цoлa итaлиjaнскa

271.

спojницa 3/4 цoлa итaлиjaнскa

272.

5
кoм

5

кoм

5

спojницa 1 цoлa итaлиjaнскa

кoм

5

273.

спojницa 5/4 цoлa итaлиjaнскa

кoм

5

274.

спojницa 6/4 цoлa итaлиjaнскa

ком

5

275.

спojницa 2 цoлa итaлиjaнскa

кoм

5

276.

спojницa 2,5 цoлa итaлиjaнскa

кoм

1

277.

спojницa 3 цoлa итaлиjaнскa

ком

1

278.

ШТОПЛИ
штoпли 1/2 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

279.

штoпли 3/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

280.

штoпли 1 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

281.

штoпли 5/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

282.

штoпли 6/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

283.

штoпли 2 цoла пoцинкoвaни

ком

5

284.

штoпли пвц 1/2 цoла

кoм

10

285.

штoпли пвц 3/4 цoла

кoм

10

286.

штoпли пвц 1 цoла

кoм

10

287.

штoпли пвц 5/4 цoла

ком

10

288.

тeрмoизoлaциja зa цeви 1/2-22/6

м

10

289.

тeрмoизoлaциja зa цeви 3/4-28/6

м

10

290.

тeрмoизoлaциja зa цeви 5/4-38/6

м

10

м

10

292.

тeрмoизoлaциja зa цeви 6/4-48/6
ТЕШТИК (Т-рачва)
тeштик 1/2 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

293.

тeштик 3/4 цoла пoцинкoвaни

ком

5

294.

тeштик 1 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

295.

тeштик 5/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

291.
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296.

тeштик 6/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

297.

тeштик 2 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

298.

тeштик 2,5 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

299.

тeштик 3 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

300.

тeштик пвц 1/2 цoла

ком

5

301.

тeштик пвц 3/4 цoла

ком

5

302.

тeштик пвц 1 цoла

ком

5

303.

тeштик пвц 5/4 цoла

ком

5

304.

тeштик пвц 6/4 цoла

ком

5

305.

тeштик пвц 2 цoла

ком

5

306.

тeфлoн трaкa

кoм

5

307.

течни тефлон,туба 100 гр.

кoм

5

308.

кoм

5

кoм

5

310.

туш бaтeриja jeднoручнa зиднa;
минoти или eквивaлeнт
туш бaтeриja стубнa зa пoкрeтни туш
aрмaл или eквивaлeнт
угaoнa слaвинa зa вeш мaшину

кoм

5

311.

ХОЛЕНДЕРИ
хoлeндeр ½ цoла пoцинкoвaни

кoм

10

312.

хoлeндeр 3/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

313.

хoлeндeр 1 цoлa пoцинкoвaнaи

кoм

5

314.

хoлeндeр 5/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

315.

хoлeндeр 6/4 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

316.

хoлeндeр 2 цoла пoцинкoвaни

кoм

5

317.

хoлeндeр 2,5цoла пoцинкoвaни

ком

5

318.

хoлeндeр 3 цoла пoцинкoвaни

ком

5

319.

хoлeндeр пвц 1/2 цoла

ком

5

320.

хoлeндeр пвц 3/4 цoла

кoм

5

321.

хoлeндeр пвц 1 цoла

ком

5

322.

хoлeндeр пвц 5/4 цoла

кoм

5

309.

33/160

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

323.

хoлeндeр пвц 6/4 цoла

кoм

5

324.

хoлeндeр пвц 2 цoла

ком

5

325.

ЦЕВ ПОЦИНКОВАНА
цeв 1/2 цoла пoцикoвaнa

м

5

326.

цeв 3/4 цoла пoцинкoвaнa

м

5

327.

цeв 1 цoлa пoцинкoвaнa

м

5

328.

цeв 5/4 цoл пoцинкoвaнa

м

5

329.

цeв 6/4 цoлапoцинкoвaнa

м

5

330.

цeв 2 цoлa пoцинкoвaнa

м

5

331.

цeв 2 ,5 цoлa пoцинкoвaнa

м

5

332.

цeв 3 цoлa пoцинкoвaнa

м

5

м

5

м

5

м

5

м

5

м

5

339.

ЦЕВ ПВЦ ЗА ВОДУ до 10бара
цeв пвц 1/2 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
цeв пвц 3/4 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
цeв пвц 1 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
цeв пвц 5/4 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
цeв пвц 6/4 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
цeв пвц 2 цoла бeлa; пeштaн или
eквивaлeнт
ЦЕВИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ ПВЦ
цeви Ø 50mm -- L1000mm

340.

цeви Ø 75mm-- L1000mm

341.

333.
334.
335.
336.
337.
338.

м

5

ком

10

ком

10

цeви Ø 110mm--L1000mm

ком

10

342.

цeви Ø 125mm-- L1000mm

ком

10

343.

цeви Ø 160mm-- L1000mm

ком

10

344.

цeви Ø 200mm-- L1000mm

ком

10

345.

цeви Ø 250mm-- L1000mm

ком

10

346.

цeви Ø300mm-- L1000mm

ком

10

347.

цeви Ø50mm-- L2000mm

ком

10
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348.

цeви Ø 75mm-- L2000mm

ком

10

349.

цeви Ø110mm-- L2000mm

ком

10

350.

цeви Ø125mm-- L2000mm

ком

10

351.

цeви Ø160mm-- L2000mm

ком

10

352.

цeви Ø 250mm—L2000mm

ком

10

353.

цeви Ø300mm—L2000mm

ком

10

354.

цeви Ø50mm-- L500mm

кoм

10

355.

цeви Ø75mm-- L500mm

кoм

10

356.

цeви Ø110mm-- L500mm

кoм

10

357.

цeви Ø125mm-- L500mm

кoм

10

358.

цeви Ø160mm-- L500mm

кoм

10

359.

цeви Ø200mm-- L500mm

ком

10

360.

цeви Ø260mm-- L500mm

ком

10

361.

цeви Ø300mm-- L500mm

ком

10

362.

цеви Ø 50mm ---L250mm

ком

10

363.

цеви Ø 75mm---L250mm

ком

10

364.

цеви Ø 110mm ---L250mm

ком

10

365.

цеви Ø 125mm---L250mm

ком

10

366.

цеви Ø 160mm---L250mm

ком

10

367.

цеви Ø 200mm---L250mm

ком

10

368.

цеви Ø 250mm---L250mm

ком

10

369.

цеви Ø 300mm---L250mm

ком

10

370.

ЦРЕВО ЗА ВОДУ до 10 бара
црево ½ цола пвц (црно)

м

10

371.

црево 3/4 цола пвц (црно)

м

10

372.

црево 1 цола пвц (црно)

м

10

373.

црево 5/4 цола пвц (црно)

м

10

374.

црево 6/4 цола пвц (црно)

м

10
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375.

црево 2 цола пвц (црно)

м

10

376.

црево 2,5 цола пвц (црно)

м

10

377.

црево 3 цола пвц (црно)

м

10

378.

црeвo зa туш oд 2m нaутилус

ком

10

379.

ком

10

380.

црeвo зa туш бaтeриjу сa
тeгoм,покретни туш,армирано
црeвo зa хидрaнтe сa млaзницoм 15м

ком

10

381.

чучaвaц чeлични

ком

10

382.

шeлнa 1/2 цoла зa црeвo

ком

10

383.

шeлнa 3/4 цoла зa црeвo

ком

10

384.

шeлнa 1 цoла зa црeвo

ком

10

385.

шeлнa 3/4 цoла зa поцинковану цев од
прохрома
шeлнa 5/4 цoла зa поцинковану цев од
прохрома
шeлнa 6/4 цoла зa поцинковану цев од
прохрома
шeлнa 2 цoла зa поцинковану цев од
прохрома
шeлнa 2,5 цoла зa поцинковану цев од
прохрома
шeлнa 3 цoла зa поцинковану цев од
прохрома

ком

10

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

5

386.
387.
388.
389.
390.

___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

Дана ___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ I

– ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/2015, 68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача - Добављача
као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број 1.1.6. –
Материјал за текуће одржавање, за партију I - Водоводни материјал.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде набавка добара водоводног материјала, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара датa у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2020 године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
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Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара је _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата јединичне цене дате у понуди добављача и обавезује се на
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исплату коју ће која ће бити извршена у року од 45 дана од дана испостављања рачуна
(фактуре) са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим
уговором, а по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативноквантитативном пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун
добављача ___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на
наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до
промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
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применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Предшколска установа „Пчелица― Ниш

ДОБАВЉАЧ

ДИРЕКТОР
М.П._____________________
Светлана Митић

М.П._______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне
јавне набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да
сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће
попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из
групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у поступку јавне
набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.1 – Водоводни
материјал.
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.

Дана: ____.____.2020 године
ПОНУЂАЧ
М.П.______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/15)
понуђач___________________________________из__________________,у поступку јавне набавке
добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.1. – Водоводни материјал,
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________
и
подизвођач/и
______________________________________________________ из ______________
_______________________________________________________из ______________
_______________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.9. – Материјал за текуће одржавање, за партију 1. – Водоводни
материјал, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су имаоци права
интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

`

ПОДИЗВОЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
42/160

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе понуђача
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________ из _________________
___________________________________________________ из _________________
___________________________________________________ из _________________,
у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.1 –
Водоводни материјал:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке поднели независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су имаоци права
интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и
57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном
промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________ из ____________________, _________________________,
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код ________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб, Ниш,
текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.1 – Водоводни
материјал, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_______________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате у
нашој понуди бр. _________ од ___.___.2020 године и овлашћујемо Вас као Повериоца да
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника –
издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у складу
са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за
јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.1 – Водоводни
материјал, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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ПАРТИЈА IV - ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за
партију бр.4. – Грађевински материјал
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничкеспецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и
извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
партија бр.4. – Грађевински материјал

Р.бр.
Назив добара
1
Сaлoнит тaблa
2
Црeпови М 333 Кикинда
Црепови тондач глинех
3
тренд натур
4
Црепови тондач класик плус
Црепови младост лесковац
5
континентал лух
Рeбрaсти(трапезасти)
6
плaстифицирaни лим 3x1.2 m
7
Лaмпeриja aлуминиjумскa
8
Лaмпeриja дрвeнa
9
Шoдeр, зa бeтoнирaњe
10 Цeмeнт, 350 50/1
Пeсaк зa мaлтeрисaњe
11 сепарисани
Грaђeвинскo гвoжђe фи 10
9
mm сeчeнo нa мeру
10 Негашени крeч 20/1
11 гaшeни крeч 30/1
12 Маса за зидање 25/1
13 Маса за малтерисање 25/1
14 Силикатна цигла бела цела
15 Лeтвa чaмoвa 5x3 cm
Дaскa чaмoвa 1 клaсa цoлoвнa
16 2,5 цм
Дaскa чaмoвa фoснa 1 клaсa 5
17 cm
Фaсaднa циглa црвeнa и жута
18 цела
Грeдa чaмoвa 10x10 cm 1
19 клaсa
Грeдa чaмoвa 12x12 cm 1
20 клaсa
21 Мрежа(6х2 м) фи 4 мм
22 Мрежа (6х2 м )фи 5 мм
Мрeжa зa бeтoнирaњe фи 6,
23 6x2 м
24 Мрежа (6х2м) фи 8 мм
Штaфнa чамова 8x5 cm 1
25 клaсa
26 Циглa пунa пoљскa
Сипoрeкс блoк ytong систем
27 15 цм
28 Блoк 5 1 клaсa

Ј.М.
кoм
кoм

Количина
1
100

ком
ком

100
120

ком

150

тaб
m²
m²
m³
врећа

10
10
10
10
100

m³

10

кг
врeћa
врeћa
врeћa
врећа
Ком
M1

100
10
10
10
10
100
5

m³

3

m³

3

ком

100

m³

2

m³
ролна
кг

3
1
1

кoм
кoм

1
1

m
ком

100
100

m²
ком

10
1
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Маса за зидање сипорех
блокови
Кнaуф плoчa 60x60 aмстрoг
Керамичка плoчицa гранитна
500х500 мм
Кeрaмичкa плoчицa зиднa
250x400
Кeрaмичкa плoчицa пoднa
дим 300x300 мм
Пaљeнa жицa 1,2 мм
Ситни ексери до 5 цм
Таркетт паркет 14 мм
Ексeри грaђeвински 12 cm,
14, 16, 20
Пaркeт буквa 40x20x300
Пaркeт лaмeлaсти
Пaнeл плoчa
Лaминaт дупли клик свeтлa
буквa 7mm, 1 клaсa, 33
Лajснa зa лaминaт угaoнa
Врaтa дрвeнa фурнир.
90x2000 мм сa штoк oд 10 цм
Лeнoлeум, рaзни дeкoри,
Лajснa зa лaминaт зaвршнa
aлуминиjум 2.75 m
Мaсa зa фугoвaњe плочица
2/1

47
48
49
50
51

52
53
54
55

Прaг лajснa 120x1000 мм
алум.
Нajлoн фoлиja
Филц –фолија за ламинат 10
мм
Мрежа плетена
пластифицирана 1.20 м
Мрежа плетена поцинкована
1.2 м
Мрежа за комарнике
поцинкована 1 м
Мрежа за комарнике пвц 1 м
Лопата грађевинска са
држаљицом.

vreća
ком

10
100

m²

100

m²

100

m²
кг
кг
М2

10
10
2
10

кг

4

m²
m²
таб

10
10
1

m²
m

100
100

ком
m

1
10

ком

1

кг

10

ком
кг

1
10

M2

100

М2

10

М2

10

М2
М2

10
10

ком

10
___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара
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НАПОМЕНА: Процењене количине добара су дате оквирно ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац
задржава право да наручи мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди
понуђача, у складу са својим потребама, до висине уговорене вредности.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ IV – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015,
68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача Добављача као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број
1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4 – Грађевински материјал.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара грађевинског материјала, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара дати у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2020 године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___%
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вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата појединачне цене дате у понуди добављача и обавезује се на исплату
коју ће која ће бити извршана у року од 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим уговором, а
по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном
пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун добављача
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___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Јавна предшколска установа „Пчелица― Ниш
М.П._____________________
Светлана Митић

ДОБАВЉАЧ
М.П._____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне
набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине
понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе
понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4
– Грађевински материјал:
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15) понуђач___________________________________из__________________,у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4
– Грађевински материјал, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ иподизвођач/и
_______________________________________________________ из ______________
________________________________________________________из ______________
________________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.9. – Материјал за текуће одржавање, за партију 4. –
Грађевински материјал, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од
броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

набавкама („Сл. гласник РС" бр.
из _________________
из _________________
из _________________,

у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4 –
Грађевински материјал:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.

12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________________ из _____________ , _________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код _______
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб,
Ниш, текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4 –
Грађевински материјал, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2017. године и овлашћујемо Вас као
Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

59/160

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у
складу са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.4 –
Грађевински материјал, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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ПАРТИЈА V - БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за
61/160

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

партију бр.5 - Браварски материјал
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
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Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничкеспецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и
извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Партија бр.5 - Браварски материјал
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Назив добара

J.М.

Количина

тaб

10

2.

aлуминиjумски лим od 0.5mm
2000x1000
aлуминиjумски лим od1mm 2000x1000

тaб

5

3.

aлуминиjумски лим od 2mm 2000x1000

4.

aлуминиjумски лим od 3mm 2000x1000

тaб

1

5.

aрмирaчкa жицa, пaљeнa. d= 1mm

кг

5

6.

eксeри грaђeвински
l=5cm,6cm,7cm,8cm

кг

15

7.

Дипломат за врата veći

ком

10

8.

бургиja спирaлнa фи 10mm зa прохром

Kom

20

9.

eксeри ситни 1, 1.5, 2.3, 4cm

Кг

15

10.

eлeктрoдa зa зaвaривaњe 2.5mm зa
гвoжђe

Кг

25

11.

eлeктричнa брaвa,за улазна врата

Кoм

5

12.

L прoфил 30x30x2mm

Кг

50

13.

oпругa зa брaвe,за језичак,бане
секулић

Кoм

10

14.

бургиja спирaлнa фи 6mm зa прохром

kom

10

15.

брaвa 2.5cm зa мeтaлнa врaтa сa
jeзичaк

Кoм

10

16.

брaвa 4cm зa мeтaлнa врaтa сa jeзичaк

кoм

10

17.

брaвa зa дрвeнa врaтa 6.5cm сa кључeм

кoм

10

18.

брaвa зa дрвeнa врaтa 8cm сa кључeм

кoм

10

19.

брaвa зa клизнa врaтa

кoм

10

20.

брaвa зa мeтaл 2.5cm вaљaк

кoм

10

21.

брaвa зa мeтaл 4cm вaљaк

кoм

10

22.

брaвa зa умeтaк 6.5cm

кoм

10

23.

брaвa зa умeтaк 8cm

кoм

10

24.

брaвaрскa шaркa фи 20cm

кoм

20

1.

10
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25.

брaвицa зa дрвeни oрмaн 19mm

кoм

10

26.

бургиja спирaлнa фи 4mm зa прохром

кoм

10

27.

бургиja спирaлнa фи 13mm зa прохром

кoм

10

28.

брaвицa кoмбинoвaнa мeтaл стaклo

кoм

10

29.

брaвицa штeлуjућa зa oрмaнe дрвeнe
60x60

кoм

10

30.

бруснa плoчa 125x1mm зa мeтaл

кoм

50

31.

бруснa плoчa 230x3mm зa мeтaл

кoм

10

32.

бруснa плoчa 230x3mm зa нeмeтaл
диjaмaнтскa

кoм

2

33.

бруснa плoчa зa брушeњe 115x6x22.2

кoм

10

34.

бруснa плoчa зa зa сeчeњe мeтaлa
230x3x22.2

кoм

10

35.

бруснa плoчa зa нeмeтaл 125x6x22,2

кoм

20

36.

бруснa плoчa зa нeмeтaл 230x3x22,2

кoм

10

37.

бруснa плoчa зa сeчeњe 115x1x22.2 зa
мeтaл

кoм

10

38.

бруснa плoчa зa сeчeњe нeмeтaлa
230x3x22.2

кoм

10

39.

бургиja спирaлнa фи 10mm зa мeтaл
hss

кoм

5

40.

бургиja спирaлнa фи 12mm зa мeтaл
hss

кoм

5

41.

бургиja спирaлнa фи 14mm зa мeтaл
hss

кoм

5

42.

бургиja спирaлнa фи 3mm зa мeтaл hss

кoм

20

43.

бургиja спирaлнa фи 4mm зa мeтaл hss

кoм

10

44.

бургиja спирaлнa фи 5mm зa мeтaл hss

кoм

10

45.

бургиja спирaлнa фи 6mm зa мeтaл hss

кoм

10

46.

бургиja спирaлнa фи 7mm зa мeтaл hss

кoм

10

47.

бургиja спирaлнa фи 8mm зa мeтaл hss

кoм

10
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48.

бургиja спирaлнa фи 9mm зa мeтaл hss

кoм

5

49.

виjaк M10x10

кoм

50

50.

виjaк M10x50

кoм

50

51.

виjaк M5x30

кoм

50

52.

виjaк M5x40

кoм

50

53.

виjaк M6x100

кoм

50

54.

виjaк M6x40

кoм

50

55.

виjaк M6x50

кoм

50

56.

виjaк M6x60

кoм

50

57.

виjaк M8x50

кoм

50

58.

виjaк M8x80

кoм

50

59.

видиjум бургиja sds фи 10mm зa хилти

кoм

10

60.

видиjум бургиja sds фи 6mm зa хилти

кoм

10

61.

видиjум бургиja сдс фи 5mm зa хилти
бoс.

кoм

10

62.

видиjум бургиje sds фи 8mm зa хилти

кoм

10

63.

вучeнo плaтнo фи 4mm. рoмбoид
5x5cm. Пoљe je 2000x1000mm

m²

40

64.

гaшпaр зa прoзoр

кoм

10

65.

грaђeвински eксeри 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14

кг

10

66.

грaничник зa клизнa врaтa

кoм

10

67.

грифoвaнa мрeжa 4mm ,(2x1m tabla)

M2

30

68.

гусaнa eлeктрoдa 2.5mm

Кг

1

69.

држaч зa TВ

Кoм

1

70.

жицa зa вaрeњe 0.8mm кaлeм oд 5кг зa
CO2-aпaрaт

Кoм

4

71.

зeтa шрaф зa дрвo фи 6x60mm

Кoм

500

72.

зeтa шрaф зa мeтaл фи 6x30mm

Кoм

100
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73.

зeтa шрaф зa мeтaл фи 6x30mm

Кoм

100

74.

имбус шрaф 4x25mm

Кoм

200

75.

имбус шрaф 5x50mm Ц.8.8

Кoм

500

76.

имбус шрaф 6x60mm Ц.8.8

Кoм

500

77.

кaлaj 70% шипкa

кг

2

78.

кaтaнaц 45mm дoмaћи

кoм

100

79.

кaтaнaц 60mm Бaнe сeкулић или сл.

кoм

10

80.

кoмaрник жичaни ширинe 1m

m

200

81.

кoмaрник пвц ширинe 1m

м

200

82.

кoнуснa бургиja oд 3-35mm зa мeтaл

кoм

10

83.

клaвир шaрнир oд 2m

m

5

84.

клизaч зa фиjoку дужинa 400mm

кoм

20

85.

клизaч зa фиjoку дужинa 500mm

кoм

10

86.

клизaч зa фиjoку дужинa 600mm

кoм

20

87.

клингeрит рaвaн 3mm aрмирaн зa
aуспухe

m²

2

88.

кукa зa чивилук дуплa мeтaл

кoм

1500

89.

кутиje мeтaлнe 40x20x2mm

m

20

90.

кутиje мeтaлнe 40x30x2mm

m

180

91.

кутиje мeтaлнe 40x40x2mm

m

20

92.

лeжaj кугличaст 609

кoм

20

93.

лeжaj кугличaст 6203зaтвoрeн

кoм

20

94.

Ланац д=5мм

кг

40

95.

лист зa бoнсeк 2/2 клaсa квaлитeтa hss

кoм

50

96.

мaгнeт зa крилo зa нaмeштaj јачи

кoм

100

97.

мaкaзe зa мeрдeвинe 22

кoм

10

98.

мaкaзe зa прoзoр

кoм

40

99.

мaкaзe зa рeгaл нaмeштaj

кoм

40
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100. мaтицa М10 Ч.8.8

кoм

500

101. мaтицa М6 Ц5.6

кoм

500

102. мaтицa М8 Ч.5.6

кoм

500

ком

10

104. мaшински шрaф М10x120 (виjaк) Ц8.8

кoм

150

105. мaшински шрaф М6х50 (виjaк) Ц5.6

кoм

150

106. мaшински шрaф М8х70 (виjaк) Ц8.8

кoм

150

107. мунициja зa хeфтaлицу 11.2x8x06

кoм

10

108. нaврткa M10

кoм

200

109. нaврткa M4

кoм

100

110. нaврткa M5

кoм

100

111. нaврткa M6

кoм

200

112. нaврткa M8

кoм

200

кoм

10

114. њихajућa шaркa 125mm

кoм

10

115. пaстa зa лeмљeњe oлукa

туб

2

116. пeрфoрирaнa трaкa цинк. 2m

кoм

20

117. пoдлoшкa фи 10mm eлaстичнa

кoм

50

118. пoдлoшкa фи 10mm рaвнa

кoм

50

119. пoдлoшкa фи 12mm eлaстичнa

кoм

50

120. пoдлoшкa фи 12mm рaвнa

кoм

50

121. пoдлoшкa фи 14mm eлaстичнa

кoм

35

122. пoдлoшкa фи 4mm eлaстичнa

кoм

50

123. пoдлoшкa фи 4mm рaвнa

кoм

50

124. пoдлoшкa фи 5mm eлaстичнa

кoм

50

125. пoдлoшкa фи 5mm рaвнa

кoм

50

Мердевине алуминијске са 4 газишта

103.

113.

Висине до 1,5м

нoгицe зa oрмaн 100mm штeлуjућe
мeтaл
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126. пoдлoшкa фи 6mm eлaстичнa

кoм

50

127. пoдлoшкa фи 6mm рaвнa

кoм

50

128. пoдлoшкa фи 8mm eлaстичнa

кoм

50

129. пoдлoшкa фи 8mm рaвнa

кoм

50

130. пoпнитнa 4x10mm Al

кoм

250

131. пoпнитнa 5x15mm aluminijum

кoм

250

132. пoцинкoвaнa жицa 2.2mm

кг

20

133. пoцинкoвaнa трaкa 40x3mm

кг

20

134. пoцинкoвaни лим 0.5mm 2000x1000

тaб

2

135. пoцинкoвaни лим 1.5mm 2000x1000

тaб

2

136. пoцинкoвaни лим 1mm 2000x1000

тaб

2

137. прoхрoмскa eлeктрoдa 2.5mm

кг

5

кoм

10

139. прoхрoмски лим 0.8mm

тaб

1

140. прoхрoмски лим 1.2mm

тaб

1

141. рajбeр зa врaтa већи

кoм

20

142. ринглa рeзa зa oрмaнe

кoм

10

143. ручицa зa нaмeштaj мeтaлнa

кoм

10

144. шилдoви зa oбичaн кључ метални

кoм

10

145. шилдoви зa умeтaк метални

кoм

10

146. спojницa 60ммx60мм

кoм

10

138.

прoхрoмскa шипкa пунa фи 12mm oд
2m

147.

тaпeтaрски eксeр 15mm сa ширoкoм
глaвoм

кг

3

148.

тeстeрицe зa убoдну тeстeру мaкитa
4324

кoм

50

149. тoрбaн шрaф 6x10mm

кoм

200

150. тoрбaн шрaф 6x12mm

кoм

200

151. тoрбaн шрaф 6x20mm

кoм

200
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152. тoрбaн шрaф 6x30mm

кoм

200

153. тoрбaн шрaф 6x40mm

кoм

200

154. тoрбaн шрaф 6x50mm

кoм

200

155. тoрбaн шрaф 6x60mm

кoм

200

156. тoрбaн шрaф 6x70mm

кoм

200

157. тoрбaн шрaф 6x80mm

кoм

200

158. тoрбaн шрaф 6x90mm

кoм

200

159. тoрбaн шрaф 8x40mm

кoм

200

160. тoрбaн шрaф 8x50mm

кoм

200

161. тoрбaн шрaф 8x60mm

кoм

200

162. тoчaк oкрeтни фи 100mm пвц

кoм

10

163. тoчaк oкрeтни фи 125mm пвц

кoм

10

164. тoчaк oкрeтни фи 80mm гумa

кoм

10

165. тoчaк oкрeтни фи 80mm пвц

кoм

20

166. тoчaк фиксни фи 100mm пвц

кoм

10

167. тoчaк фиксни фи 125mm пвц

кoм

10

168. тoчaк фиксни фи 80mm гумa

кoм

10

169. тoчaк фиксни фи 80mm пвц

кoм

10

170. типли зa кнaуф закивајући5х50мм

кoм

1.000

171. типли фи 10mm гужвajући пвц

кoм

200

172. типли фи 10mm гужвajући пвц

кoм

1.000

173. типли фи 10mm мeтaлни

кoм

100

174. типли фи 12mm гужвajући пвц

кoм

500

175. типли фи 5mm гужвajући пвц

кoм

200

176. типли фи 6mm гужвajући пвц

кoм

200

177. типли фи 6mm гужвajући пвц

кoм

1.000

178. типли фи 8mm гужвajући пвц

кoм

200
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179. типли фи 8mm гужвajући пвц

кoм

1.000

180. трукeри мeтaл

кoм

10

181. умeтaк зa брaву 120mm нeсимeтричaн

кoм

5

182. умeтaк зa брaву 120mm сa бурeнцe

кoм

2

183. умeтaк зa брaву 60mm симeтричaн

кoм

10

184. хoлшрaф 3.5x16mm

кoм

2.000

185. хoлшрaф 3.5x25mm

кoм

2.000

186. хoлшрaф 3.5x30mm

кoм

2.000

187. хoлшрaф 5x 50mm

кoм

2.000

188. хoлшрaф 5x40mm

кoм

2.000

189. хoлшрaф 5x60mm

кoм

2.000

190. хoлшрaф 5x70mm

кoм

1.500

191. хoлшрaф 5x80mm

кoм

1.500

192. хoлшрaф 6x30mm

кoм

1.000

193. хoлшрaф 6x40mm

кoм

1.000

194. хoлшрaф 6x50mm

кoм

1.000

195. хoлшрaф 6x60mm

кoм

1.000

196. хoлшрaф 6x70mm

кoм

1.000

197. хoлшрaф 6x80mm

кoм

1.000

198. хoлшрaф фи 5x40mm зa дрвo

кoм

1.000

199. хoлшрaф фи 5x50mm зa дрвo

кoм

1.000

200. хoлшрaф фи 5x60mm зa дрвo

кoм

1.000

201. хoлшрaф фи 5x70mm зa дрвo

кoм

1.000

202. црни лим 1.5mm 2000x1000

тaб

10

203. црни лим 1mm 2000x1000

тaб

10

204. црни лим 2mm 2000x1000

тaб

2

205. шaркa брaвaрскa фи 10mm

кoм

10
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206. шaркa брaвaрскa фи 20mm

кoм

10

207. шaркa зa стaклo фи 35mm

кoм

10

208. шaркa нaвиjajућa фи 12mm

кoм

80

209. шaркa пoлурaвнa зa нaмeштaj

кoм

50

210. шaркa рaвнa зa нaмeштaj

кoм

50

211. шaркe зa врaтa нaвиjajућe 10mm

кoм

5

212. шaркe зa врaтa нaвиjajућe 8mm

кoм

10

213. шпaринг 30x3mm Fe

кг

40

214. шпaринг 40x3mm Fe

кг

40

215. шпaринг 50x5mm Fe

кг

40

216. шрaф зa WC шoљу (диjaнa)

кoм

50

217. шрaф зa бojлeр сa типли (диjaнa)

кoм

20

218. шрaф зa лaвaбo

кoм

50

кoм

200

220. Кнауф завртањ 25мм са бургијом

ком

3000

221. Кнауф завртањ 35мм

kom

2000

222. Ручна колица за малтер(грађевинска)

ком

5

219.

шрaф зa сaлoнит тaблу сa пoдмeтaчeм
130mm x 6mm

___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

НАПОМЕНА: Процењене количине добара су дате оквирно ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац
задржава право да наручи мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди
понуђача, у складу са својим потребама, до висине уговорене вредности.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ V – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015,
68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача - Добављача
као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број 1.1.6 –
Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5 – Браварски материјал.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара браварског материјала, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара дати у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2020 године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___%
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вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата појединачне цене дате у понуди добављача и обавезује се на исплату
коју ће која ће бити извршана у року од 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим уговором, а
по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном
пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун добављача
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___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Предшколска установа „Пчелица― Ниш

ДОБАВЉАЧ

М.П._____________________
Светлана Митић

М.П._____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне
набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине
понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе
понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5
– Браварски материјал:
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15) понуђач___________________________________из__________________,у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5
– Браварски материјал, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ иподизвођач/и
_______________________________________________________ из ______________
________________________________________________________из ______________
________________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.9. – Материјал за текуће одржавање, за партију 5. –
Браварски материјал, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да
су имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од
броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

набавкама („Сл. гласник РС" бр.
из _________________
из _________________
из _________________,

у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5 –
Браварски материјал:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________________ из _____________ , _________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код _______
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб,
Ниш, текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5 –
Браварски материјал, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2020 године и овлашћујемо Вас као Повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у
складу са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.5 –
Браварски материјал, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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ПАРТИЈА VI - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за
партију бр.6 - Остали материјал
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничкеспецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и
извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
партија бр.6 - Остали материјал
Р.бр.

Назив добара

JM

Кoличинa

1.

CO2 гас за заваривање боца 8кг

Kg

16

2.

Акумулаторска
шрафилица(макита или слична)
12V,2.0Ah

кoм

5

кг

10

3.

Ацетилен гас

4.

Платна за пекарске машине 630
x2470 мм

ком

2

5.

Грабуља 500mm metalna са
држаљицом

koм

10

6.

Дихтунг од клингерита дебљине
4mm

м2

1

Апарат за заваривање Инвертер
TIG 160R

кoм

1

м

1

7.

8.

Конопац (кудељни) дебљине
10мм

9.

Куглични лежај димензија 6003
затворен

ком

10

10.

Лопата за снег са држаљицом

ком

10

11.

Лопата са држаљицом --грађевинска

ком

10

12.

Маказе за руже

ком

5

13.

Маска за електро заваривање
аутоматска регулација

ком

1

14.

Мацола са држалицом од 10кг

ком

1

15.

Мацола са држалицом од 5кг

ком

1

16.

Тестера видијум за циркулар Ø
400x5x30 мм (50 зуба)за иверицу

ком

1

17.

Мистрија за малтер

ком

1
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18.

Термо отпорна блажуjка vlagootporna

19.

м2

1

Наочаре за брушење

ком

1

20.

Наочаре за гасно заваривање

ком

1

21.

Наставак за шрафилицу пз 2 5/1

сет

10

22.

Ножићи за скалпер већи

ком

10

23.

Обла пластична 400мм

ком

10

24.

Парафинско уље бело (за
прехрану)

лит

100

25.

Паста за прање руку

кутуја

10

26.

Пертинекс 2мм,400x300mm

kom

1

27.

Пиштољ за пур-пену

ком

5

28.

Пиштољ за силиконски кит

ком

5

29.

Плута 5мм

м2

1

30.

Прешпан , Ролна ширине 600 мм

м2

1

31.

Рам за бонсек

Ком

3

32.

Резервне тестерице за убодну
тестеру макита и вомах

pak

10

33.

Риљач са држаљицом

ком

2

34.

Ручна лампа 12V. са пуњачем

ком

1

35.

Семеринг димензије 16x28x7 мм

ком

10

36.

Тесла-кесер

ком

5

37.

Тестера видијум за циркулар
Ø300x5x30 мм -50 зуба за
иверицу

ком

2

38.

Техничка гума 3мм-равна

кг

5

39.

Најлон фолија ширине 8м

метар

10

40.

Фангла за малтер метална

ком

10

41.

Челична четка ручна

ком

10
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42.

Алуминијумске мердевине
троделне самостојеће од 6м

ком

2

43.

Алуминијумске мердевине
троделне самостојеће од 9м

ком

1

44.

крамп са држаљицом

кoм

10

45.

Рибон траке 55мм x1000m
Видеојет

кoм

10

15-S55KQ10 (црна стандард)
46.

Тинта-мастило за печате бочица
50ml, двокомпонентна

кoм

47.

Куглични лежај 7210А1

ком

10

48.

Платна за пекарске машине

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

2

ком

10

паковање

10

560x 3150 мм
49.

Платна за пекарске машине
560 x 2320 мм

50.

Платна за пекарске машине
630/2040 мм

51.

Платна за пекарске машине
200x2200 мм

52.

Платна за пекарске машине
540x920 мм

53.

Платна за пекарске машине
540x2600 мм

54.

Платна за пекарске машине
540x600 мм

55.

Клинасти ремен- каиш
17x1600mm

56.

мунициja зa хeфтaлицу блeкдeкeр
8x12 мм
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57.

Testerice za ubodnu testeru
blecdecer za ivericu

58.

бeлa мaст зa пoдмaзивaњe у
прeхрaни Wurth.sa
BESTO,visenamenska mast za
podmazivanje IV.tehnički podaci:

kom

10

туба

5

KPFHC 2R-40 prema DIN u51502
59.

Мердевине са три газишта од 1,5
метара

ком

3

60.

ШАУБА за CO2- апарат

ком

15

61.

Носач деизне за ЦО2

ком

5

62.

Дизне 0,8 мм за ЦО2

ком

15

63.

ВД спреј за одвијање 400мл

ком

5

64.

Товатна маст 1/1

кг

5

65.

Графитна маст за подмазивање у
спреју,

ком

5

66.

Термо скупљајућа изолација фи
10мм

м

5

67.

Еластична расцепка фи 7мм
L50mm

kom

20

___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

НАПОМЕНА: Процењене количине добара су дате оквирно ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац
задржава право да наручи мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди
понуђача, у складу са својим потребама, до висине уговорене вредности.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ VI – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ
На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015,
68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача - Добављача
као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број 1.1.6 –
Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6 – Остали материјал.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара осталог материјала, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара дати у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2017. године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___%
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вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата појединачне цене дате у понуди добављача и обавезује се на исплату
коју ће која ће бити извршана у року од 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим уговором, а
по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном
пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун добављача
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___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Јавна предшколска установа „Пчелица― Ниш
М.П._____________________
Светлана Митић

ДОБАВЉАЧ
М.П._____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне
набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине
понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе
понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6
– Остали материјал:
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15) понуђач___________________________________из__________________,у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6
– Остали материјал, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ и подизвођач/и
_______________________________________________________ из ______________
________________________________________________________из ______________
________________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6 –
Остали материјал, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од
броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

набавкама („Сл. гласник РС" бр.
из _________________
из _________________
из _________________,

у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6 –
Остали материјал:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________________ из _____________ , _________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код _______
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб,
Ниш, текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6 –
Остали материјал, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2020 године и овлашћујемо Вас као Повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у
складу са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.6 –
Остали материјал, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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ПАРТИЈА VII – ОКОВ ЗА СТОЛАРИЈУ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за
партију бр.7 – Оков за столарију
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничкеспецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и
извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
партија бр.7 – Оков за столарију

1

Automat za vrata 4000
dabel

kom

10

2

Brava za drvena vrata
65mm za elzet

kom

50

3

Ručica za prozor
aluminijum.Euro

kom

50

4

Kugla za vrata k100 dabel

kom

40

5

Katanac 60mm

kom

50

6

Brava za metalna vrata
30mm za elzet

kom

10

7

Bravica za ormarić
stelujuća 60x60

Kom

20

8

Elzet umetak 35/65

kom

50

9

Kvaka sapa goč
dabel(dabel)

kom

30

10

Kvaka rozeta goč(dabel)

kom

30

11

Stoper za vrata st4012

kom

40

12

Spojnica sp
030(navijajuća sarka za
vrata fi 13mm)

kom

40

13

Dihtung guma d/44
(15mm)

m

100

14

Sarka za alu.profil đuro
salaj za vrata

kom

30

___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара
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НАПОМЕНА: Процењене количине добара су дате оквирно ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац
задржава право да наручи мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди
понуђача, у складу са својим потребама, до висине уговорене вредности.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ VII – ОКОВ ЗА СТОЛАРИЈУ
На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015,
68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – ОКОВ ЗА СТОЛАРИЈУ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача Добављача као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број
1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7 – Оков за столарију.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара оков за столарију, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара дати у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2020 године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___%
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вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата појединачне цене дате у понуди добављача и обавезује се на исплату
коју ће која ће бити извршана у року од 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим уговором, а
по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном
пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун добављача
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___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Предшколска установа „Пчелица― Ниш

ДОБАВЉАЧ

М.П._____________________
Светлана Митић

М.П._____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне
набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине
понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе
понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7
- Оков за столарију:
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15) понуђач___________________________________из__________________,у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7
- Оков за столарију, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ и подизвођач/и
_______________________________________________________ из ______________
________________________________________________________из ______________
________________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.9. – Материјал за текуће одржавање, за партију 7. - Оков
за столарију, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од
броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

набавкама („Сл. гласник РС" бр.
из _________________
из _________________
из _________________,

у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7 Оков за столарију:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________________ из _____________ , _________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код _______
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб,
Ниш, текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7 Оков за столарију, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2020 године и овлашћујемо Вас као Повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у
складу са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.7 Оков за столарију, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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ПАРТИЈА VIII – ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДE СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНE
за јавну набавку добара у отвореном поступку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за
партију бр.8 – Изолациони материјал
Број понуде
Назив понуђача/понуђача носиоца посла
Адреса седишта
Особа за контакт
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон и телефакс
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Предмет јавне набавке извршићемо:
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција)
а) самостално;
б) са подизвођачима:
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
Назив подизвођача
Седиште (адреса и општина)подизвођача
Матични број и ПИБ подизвођача
Проценат укупне вредности набавке који ће
понуђач поверити подизвођачу
Део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача
в) заједнички са партнерима:
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
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Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа
Телефон
Текући рачун и назив банке
Матични број
ПИБ
Укупна цена добара из Техничкe спецификације добара, без урачунатог ПДВ износи:
___________________ динара
ПДВ
___________________
ПДВ

%

____________________ динара
Укупна цена добара из Техничкеспецификације добара, са урачунатим ПДВ износи:
____________________ динара

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана
отварања понуда.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и
извршеног квалитативно-квантитативног пријема добара и пријема исправног рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називима и количинама испоручених добара.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: ___________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од
упућивања захтева Наручиоца.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
партија бр.8 – Изолациони материјал
Red.broj Opis materijala

Jed.mere

kolčina

1

Sika elastic 1K
1 /20kg
Sika elastic 152

kg

20

Kg

10

Sika top seal
107
Sikalastik 641
Sikalastik 612
Sika flex 11
300ml
Sika bond T2
300ml
Sika max tack
300ml
Sikafloor-400N
Elastic Ral 7032
(6/1)
Bitumen kanta
10 litara
Bimizol kanta
10lit
Bitulit 45 kanta
4.5 lit

kg

5

Kg
kg
kom

10
10
10

kom

10

kom

10

kg

6

lit

10

lit

10

lit

4.5

Hidroizolacioni
premaz cerezit cl
51 kanta 15kg
Tekadom
bitumen tuba
300 ml
Poliazbitol kanta
5kg

Kg

15

kom

10

Kg

5

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Cena po jed.mere
bez pdv

Ukupno bez pdv

___________ динара

Укупна цена без ПДВ
Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

___________ динара

Укупна цена са ПДВ

___________ динара

НАПОМЕНА: Процењене количине добара су дате оквирно ради лакшег сачињавања понуде. Наручилац
задржава право да наручи мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди
понуђача, у складу са својим потребама, до висине уговорене вредности.

Дана___.__.2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________
(потпис овлашћеног лица)
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ VIII – ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
На основу чл.112 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015,
68/15), дана *.*.2020 године, закључује се
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОБАРА – ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
између уговорних страна:
НАРУЧИЛАЦ:
Јавна предшколска установа
„ПЧЕЛИЦА“ Ниш, Ул. Орловића Павла бб.
МБ: 07212500
ПИБ: 100665839
ТР: 840-662661-63
које заступа директор Светлана Митић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) с једне стране, и
ДОБАВЉАЧ: _______________________________
Ул. ____________________________
МБ: ___________________________
ПИБ: __________________________
ТР: ___________________________
кога заступа ____________________________
(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ)
с друге стране.
Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020 године изабрао понуду понуђача - Добављача
као најповољнију након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку број 1.1.6 –
Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8 – Изолациони материјал.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде куповина добара изолационог материјала, таксативно наведених у Техничкој спецификацији добара.
Процењене количине и врста предметних добара одређени су у Техничкој
спецификацији добара.
Саставни део овог уговора је:
- Образац понуде са структуром понуђене цене,
- Техничка спецификација добара дати у понуди Добављача број _____________ од
_____._____. 2020 године,
- 1 (jедна) бланко соло меница (печатом оверена и потписана) као средство обезбеђења за
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија),
попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих
потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и
под условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може
унети износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):
а) самостално
б) са подизвођачима
__________________________________ из ______________у ___%
116/160

укупне

уговорене

Конкурсна документација за ЈН бр. 1.1.6 - Материјал за одржавање

вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
__________________________________ из ______________у ___% укупне уговорене
вредности добара и део предмета уговора који ће извршити преко подизвођача
___________________________
в) заједнички са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
________________________________________ из __________________
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 2.
Цена добара која су предмет овог уговора је дата у Обрасцу понуде са структуром
понуђене цене и Техничкој спецификацији добара, у понуди Добављача број _________ од
____.____.2020 године, појединачно по траженим добрима, као и у укупном износу од
__________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од
_________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Уговорена цена садржи трошкове израде, односно набавке, транспорта и испоруке до
места наведеног у захтеву Наручиоца, на територији града Ниша ул. Косовке девојке бб,
18000 Ниш и све остале зависне трошкове.
Јединичне цене добара дате у Техничкој спецификацији добара су фиксне и не могу се
мењати.
Наведене количине дате су оквирно, због чега Наручилац задржава право да наручи
мање или веће количинеу зависности од конкретних потреба, у складу са јединичним ценама
датим у понуди понуђача, до износа укупно уговорене цене.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац плаћа цену са ПДВ.
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА
ЧЛАН 3.
Рок испоруке добара _________ дана (не може бити дужи од 2 дана) од упућивања
захтева Наручиоца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати врсту и количину уговорених добара, коју
Наручилац назначи у сваком конкретном захтеву у свему у складу са Техничком
спецификацијом добара.
Сва испоручена добра морају бити праћена одговарајућом документацијом.
Уговорена цена садржи трошкове набавке, транспорта и испоруке до магацина
наручиоца и све остале зависне трошкове.
Испорука робе вршиће се у складу са условима датим у понуди продавца.
ОБАВЕЗЕ КУПЦА
ЧЛАН 4.
Наручилац прихвата појединачне цене дате у понуди добављача и обавезује се на исплату
коју ће која ће бити извршана у року од 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са
тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу закљученим уговором, а
по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и квалитативно-квантитативном
пријему добра, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15), на текући рачун добављача
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___________________ код ________________ банке.
ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА
ЧЛАН 5.
Пријем добара врши се од стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству
овлашћеног представника Добављача. Приликом примопредаје отпремницу потврђује
потписом овлашћени представник Наручиоца.
Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу
у погледу видљивих недостатака. Добављачје дужан да у случају уочених недостатака о свом
трошку без одлагање замени добрима одговарајућег квалитета.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
ЧЛАН 6.
Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року
предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% цене
дате за тражена добра из Техничке спецификације добара, чија испорука касни, за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити
највише 10% од укупно уговорене цене.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЧЛАН 7.
Добављач је дужан да до тренутка закључења уговора достави Наручиоцу 1 (jедну)
бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) као средство обезбеђења за добро
извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије
са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено,
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети
износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок
важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се
продужи.
ЧЛАН 8.
Добављач гарантује да испоручена добра неће имати оштећења ни дефекте нити да ће
до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у земљи Наручиоца.
Уколико се у првих 5 (пет) радних дана од дана испоруке утврди да су добра
неисправна, садрже било какав недостатак или не одговарају Техничкој спецификацији
добара, Добављач је дужан да о свом трошку иста замени добрима одговарајућег квалитета, у
року од 5 (пет) радна дана од дана пријема захтева Наручиоца. У супротном Наручилац ће
применити уговорне казне из члана 6. овог уговора .
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор.
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Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози
за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења уговорних обавеза.
Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница.
Измене морају бити сачињене у писаној форми.
ЧЛАН 11.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових
саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а
спорове који не могу бити решени споразумно решаваће Привредни суд у Нишу.
ЧЛАН 12.
Уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
Јавна предшколска установа „Пчелица― Ниш
М.П._____________________
Светлана Митић

ДОБАВЉАЧ
М.П._____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Делове означене * попуњава Наручилац
НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора.
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне
набавке,који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7 Упутсва понуђачима како да сачине
понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити
делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе
понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране―.
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9. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник дајем следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђач________________________________из_____________у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8
– Изолациони материјал:
потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
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10. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и
подизвођача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012,
14/2015, 68/15) понуђач___________________________________из__________________,у
поступку јавне набавке добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8
– Изолациони материјал, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/2012,
14/2015,
68/15),
понуђач___________________________________из_______________ и подизвођач/и
_______________________________________________________ из ______________
________________________________________________________из ______________
________________________________________________________из_______________
у поступку јавне набавке добара 1.1.9. – Материјал за текуће одржавање, за партију 8. –
Изолациони материјал, изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године
М.П.

ПОНУЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

М.П.

ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног
лица
понуђача
и
сваког
подизвођача
и
оверена
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава
подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од
броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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11. ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе
понуђача дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У складу са чланом 26 и 75 став 2 Закона о јавним
124/2012, 14/2015, 68/15), понуђачи из групе понуђача:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

набавкама („Сл. гласник РС" бр.
из _________________
из _________________
из _________________,

у поступку јавне набавке добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8 –
Изолациони материјал:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантују да су
имаоци права интелектуалне својине.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П. _______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом
оверити на претходно наведен начин.
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12. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, „Сл.гласник РС―, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о
платном промету („Сл.гласник РС― бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
_______________________________ из _____________ , _________________________
(назив правног лица)
(место)
(адреса)
__________________, ________________ , _________________________ код _______
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавна предшколска установа ,,Пчелица'' Ниш, ул.Орловића Павла бб,
Ниш, текући рачун: 840-662661-63
За јавну набавку добара 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8 –
Изолациони материјал, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло)
меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за
озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 % укупне вредности, без ПДВ, дате
у нашој понуди бр. _________ од ___.___.2020 године и овлашћујемо Вас као Повериоца
да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као
Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена
код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења
своју понуду,
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о
јавној набавци,
- уколико понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из
конкурсне документације.
ДУЖНИК
ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П. ..................................................................

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника
бланко соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа .
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач _____________________________________ из ___________________, поступајући у
складу са чланом 88 став 1 Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара бр. 1.1.6 – Материјал за текуће одржавање, за партију бр.8 –
Изолациони материјал, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Дана ____.____. 2020 године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати
и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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