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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу
Наручилац:ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Адреса:Београд, Здравка Челара број 14
Интернет страница: www.domucenika.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15 је набавка добара-материјали за
посебне намене-потрошни материјали, резервни делови
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
-/5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Мирјана Митровић-службеник за јавне набавке (тел. 011/2072-776).
Е -mail адреса: mirjanamitrovic@domucenika.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Предмет јавне набавке
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка добара -материјали за посебне наменепотрошни материјали, резервни делови за потребе Дома ученика средње железничке
школе, Београд-Здравка Челара број 14
Назив и ознака из Општег речника јавне набавке:
Водоводни материјал – 44411000,Електро материјал - 31681410
Столарски материјал -44191000, Браварски материјал –44500000
Грађевински материјал –44110000
Ближи опис са детаљном спецификацијом количина по јединици мере је дат у
техничкој спецификацији у III делу конкурсне документације.
Критеријум за оцењивање понуда
понуђена цена.

и доделу уговора о јавној набавци је најнижа

2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СА КОЛИЧИНАМА И ОПИСОМ ДОБАРА
-ОБРАЗАЦ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Потрошни материјал,резервни делови
за текуће одржавање
у Дому ученика средње железничке школе за 2015 године
Редни

ЈЕДИН.

КОЛИ

ЈЕДИНИЧНА

број

МЕРЕ

ЧИНА

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

(динара)

(динара)

ОПИС ПОЗИЦИЈА

1 Аутомат за врата-5
дипломат,дорма или
„одговарајуће“
2 Батерија 1.5 V ААА VARTA
,DURACELL или
„одговарајуће“/доставити
узорак/
3 Батерија за пуњење 1,5В АА
4 Батерија једноручна стојећа за
лавабо са 2 цеви АРМАЛ или
„одговарајуће“
5 Батерија , једноручна за каду са
тушем АРМАЛ или
„одговарајуће“
6 Батерија једноручна, зидна за
судоперу излив 300мм АРМАЛ
или „одговарајуће“
7 Батерија једноручна, зидна за
лавабо АРМАЛ или
„одговарајуће“
8 Батерија једноручна, зидна за
излив цевни са тушом-шведска ,
АРМАЛ или „одговарајуће“
9 Бравице штелујућа
10 Брава за метална врата ЦИСА ,
АГБ или „одговарајуће“
11 Упаљач за метал халигену
сијалицу70-400w BAG TURGI
или „одговарајуће“
12 Брава за цилиндар 6,5 цм
ЦИСА,АГБ или „одговарајуће“
13 Вентил угаони ЕК 1/2Х3/8
14 Вентил испусни ЕМ зидни и
стојећи
15 Вентил испусни кугла са
хол.1/2"
16 Вентил за веш машину

ком

1

ком

800

ком
ком

10
5

ком

5

ком

5

ком

5

ком

2

ком
ком

20
2

ком

5

ком

10

ком
ком

20
5

ком

5

ком

5
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17 Трака светлећа у мраку за
ходнике , ширине 50мм . Време
осветљаја 5 минута
18 Грејач за бојлер бакарни 2000w

мет

50

ком

2

19 Штрик за сушење веша са
жицом од најмање 2.5 м од
ИНОКСА/доставити узорак/
20 Kреп трака 50 мм
21 Бокал електрични запр.до 1л
мах.снага 1100В/доставити
потврду/
22 Боја фасадна пластизан 5 л
23 Силиконски кабал 1.5 мм

ком

10

ком
ком

10
1

ком
мет

1
50

24 Силиконски кабал 2.5 мм
25 Товатна маст

мет
кг

50
4

ком

5

ком

5

ком
м2
м2

35
4
4

ком
ком
м2

25
10
20

kg
ком
ком
ком

10
2
5
3

Ком
ком
ком
ком

10
5
10
20

ком

20

26 Фен за сушење косе 1200V
сиг.дугмеза аутоматско
искључивање,носач за
качење на зид
са могућношћу повезивања
кабла иза носача ради
спречавања крађе. /доставити
потврду/
27 Водокотлић ГЕБЕРИТ
ФОНТАНА ниска монтажа, или
„одговарајуће“
28 Вентилатор купатилски ø100
29 Термо панел ПВЦ деб. 20мм
30 Термо панел ПВЦ деб. 24мм
31 Веза за балтик нови тип техо
32 Утичница за телефон
33 Гипс плоча 12,5мм КНАУФ или
„одговарајуће“
34 Гипс 2кг/1
35 Глет маса GLETOL 25/1
36 Грло за лустер 106 лк
37 Сијалица метал халогена за
грло Е40 PHILIPS MASTER HPI-t
снаге 400w или „одговарајуће“
38 Гума вакум за отпушавање
39 Гума подна за WC шољу
40 Дихтунг грејача бојлера
41 Даска за WC шољу од тврдог
пвц-а иванчић пласт или
„одговарајуће“
42 Дршка за портвиш

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
-5-

43 Феномат за сушење руку са
тастером од инокса/доставити
потврду/
44 Шрафови за гипс 3X2.5 цм
45 Клема редна 12/4
46 Утичница са поклопцем за
купатило у зид
47 Утичница трофазна у зид

ком

1

ком
ком
ком

500
50
20

ком

5

Електроде јадран 2,5
Држаље за лопате
Звоно ел. 220в
Земља за цвеће 20 л
Сијалица 16 w за стону лам.ГР8
Изолир трака
Испуна за гипс 5/1
Полудисперзија - ЈУПОЛ 25/1
или „одговарајуће“
56 Каналица PVC 25x25x2000мм
самолепљива

кг
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

11
5
1
10
30
15
3
1

ком

20

57 Кутија разводна са 6 увода

ком

10

58 Кабал PP/Y 3X1,5 mm2

м1

100

59 Кабал PP/Y 5X2,5 mm2

м1

100

60 Кабал PP/Y 3X2,5 мм2

м1

100

61 Кабал PP/Y 5X4 мм2
62 Казан за бојлер-прохром 50 л
63 Казан за бојлер-прохром 80 л

м1
ком
ком

50
1
1

ком
м2
м1
ком

15
25
100
20

68 Ручица туша/доставити узорак/

ком

50

69 Кофа ПВЦ 10 литара за бриска

ком

50

70 Лопатица ћубровник

ком

50

71 ГЛИКОЛ течнос за колекторе

лит

100

72 КЕМА-еластик хидроскоп 20 кг
двокомпонентни лепак

ком

2

73 КЕМА-еластична водена
маса 8 кг
74 Лепак за керамику ЦМ 16 , АК
или „одговарајуће“25кг/1

ком

2

ком,

2

48
49
50
51
52
53
54
55

64
65
66
67

Катанац 45
Ламинат класа 32 деб.8 мм
Ламинатне лајсне
Компакт сијалице - штедљиве
23w,Е 27 2700К PHILIPS,OSRAM
или „одговарајуће“
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75 Лепак за керамику ЦМ 11 , АК
или „одговарајуће“25кг/1
76 Лепак –MOMENT EXPRES FIX

ком

3

ком

5

77 Лепак SINTELAN 125гр

ком

10

78 Бриско са дршком

ком

5

79 Паста за руке панол 0,5

ком

10

80 Лак за паркет у гарнитури А+Б
1,5+1,5

гар

1

81 Лавабо 40 цм

ком

4

82 Лавабо 50 цм

ком

4

83 Нитро основна боја за метал

ком

5

84 Нитро боја за метал емајл
85 Маса за фуговање 2/1
водоотпорна CERESIT
86 Резне плоче мале 115Х1Х22,2
87 Луле за чесме зидне Л-200
88 Мешач за батерије, воде фи 40

ком
ком

5
5

ком
ком
ком

20
10
30

89 Метле мале
90 Метле велике
91 Метла брезова

ком
ком
ком

30
20
20

92 Al фолија л-30 метара
93 Осигурач аутоматски 10 А ,
Schneider , Eaton , Schrack или
„одговарајуће“

ком
ком

250
20

94 Осигурач аутоматски 16 А
Schneider , Eaton , Schrack или
„одговарајуће“

ком

20

95 Осигурач аутоматски 20 А
Schneider , Eaton , Schrack или
„одговарајуће“
96 Осигурач аутоматски 25 А
Schneider , Eaton , Schrack или
„одговарајуће“
97 Осигурач аутоматски 63 А
Schneider , Eaton , Schrack или
„одговарајуће“
98 Цев гибљива INOX са
холендерима 1/2"
99 Цев гибљива INOX са
холендерима 3/8"
100 Прекидач једнополни
SCHNEIDER или „одговарајуће“
101 Прекидач -наизменични
SCHNEIDER или „одговарајуће“

ком

20

ком

20

ком

10

м

3

м

3

ком

40

ком

5
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102 Прекидач двополни SCHNEIDER
или „одговарајуће“
103 Корпа канцеларијска
104 Плоча брусна 180x6 swatty или
„одговарајуће“

ком

50

ком
ком

20
10

105 Точкићи за колица ᴓ100 мм
106 Подсклоп са 5 места
107 Пловак касетни за водокотлић
крушик оригинал/доставити
узорак/
108 Портвиш са дрвеном дршком

ком
ком
ком

8
10
30

ком

160

109 Пригушница металхалогена МH
400w vosslloh или „одговарајуће“
110 Калај - тилол жица
111 Подлога МУЛТИКОЛОР 1/1
112 Пластичне чаше 0,2

ком

4

пак
ком
ком

3
2
90.000

113 Четка за WC шољу ПВЦ

ком

30

114 Рукавице кожне
115 Разводна кутија 100/100

ком
ком

10
10

116 Доводно црево 1/2"
117 Пур пена машинска 0,750

ком
ком

10
3

лит
лит
ком
ком

5
5
10
2

ком

5

ком

5

ком

5

ком

50

ком

40

ком

200

ком
ком
ком

50
30
10

118
119
120
121
122

123

124

125

126
127

Разређивач нитро
Разређивач уљни
Доводно црево 3/8"
Светиљка живина 125w ,коса ,
са пригушницом
Светиљка STRELA 36w ,са
електромагнетном
пригушницом,прекидачем и
флуо цеви 36w
Светиљка надградна FLUO
2*36W , са електро магнетном
пригушницом
Сијалица живина 125w Е40
PHILIPS,OSRAM или
„одговарајуће“
Сијалице Е27 60-100 w
PHILIPS,OSRAM или
„одговарајуће“
Силикон санитар цересит
безбојни ,бели
Стартери С2,С10 , PHILIPS или
„одговарајуће“

128 Сифон црево гиблјиво техо
129 Сифон-прелив еласт. за каду
130 Спреј WD-40
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131 Силикон акрилни бели
132 Флуо цеви 11 W за стоне
лампеГ24Д-1
133 Со за путеве

ком
ком

20
30

kg

500

134 Светиљка ИНТРА 2D 28w супер
клуб или „одговарајуће“
135 Стакла за туш кабине клизна
136 Упаљачи за плинска кувала
137 Туш црево/доставити узорак/

ком

3

ком
ком
ком

10
30
30

138 Тефлон трака

ком

10

139 Шраф за WC шољу
140 Утикач-шуко

ком
ком

`10
10

141 Уљна фарба

ком

5

142 Флуп цеви 2D 28 W
PHILIPS,OSRAM или
„одговарајуће“
143 Флуо цеви 2D 16 W
PHILIPS,OSRAM или
„одговарајуће“
144 Флуо цеви 18w,36w/540
PHILIPS,OSRAM или
„одговарајуће“
145 Црево за WC гиблјиво испирно
180 цм
146 Цев испирна гиблјива бринокс
147 Цилиндар за врата симетричан
31+31
148 Четка челична 5 редова

ком

60

ком

180

ком

600

ком

15

ком
ком

5
10

ком

2

149 Четвртка метална за браву
150 Шраф за WC даску
151 WC шоља симплон,балтик

ком
ком
ком

20
50
8

152 Антиклизна трака transparentna
18,3м x 25mm 3M,ТЕSA или
„одговарајуће“
153 Симбол евакуације.
Самолепљив димензија
40x40cm светлећи у мраку
,симбол евакуације
срелица,човек излаз лево,човек
излаз десно
154 Точкићи за туш кабине
155 Ручице за туш кабине
156 Црево за туш батерије

мет

18,3

ком

8

ком
ком
ком

200
100
30

157 Сунђер за суђе - виледа

ком

500

158 Tрулекс крпе 3/1
159 Крпе за под 100x80

pak
ком

20
20
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160 Жица за суће 2/1 ВИЛЕДА или
„одговарајуће“

пак

150

161 Џак ПВЦ

ком

40

162 Кеса за усисивач
ровента/доставити узорак/

ком

50

163 Освеживач WC шоље БРЕФ или
„одговарајуће“

ком

50

164 Средство за чишћење и МЕР
Цевол 1лит или „одговарајуће“
165 Чачкалице 1000/1
166 Рукавица гумена семперит л

ком

10

ком
ком

25
50

Укупна вредност добара
без пдв-а
Укупна вредност
пдв-а
Укупна вредност добара
са пдв-ом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1.
тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунитити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76. ЗЈН и то:
да располаже финансијским капацитетом:
1. да у претходне три године (2011., 2012. и 2013. године) остварио пословни
приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара,укупно за све три
наведене године
2. да понуђач није био у блокади у претходних 6 месеци дуже од пет дана у
континуитету;
да располаже кадровским капацитетом
1. Да има најмање 5 запослених радника

да располаже техничким капацитетом:
1. Да поседује намање једно транспортно возило, чиме доказује технички
капацитет
2. Да поседује сертификат ИСО 9001:2008
3. Да достави узорке за позиције обележене у спецификацији
4. Да достави потврду о усаглашености за позиције обележене у спецификацији
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 5) става IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, а додатне услове испуњава само понуђач;
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у
складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 5) става IV УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, а додатне услове чланови заједничке
понуде испуњавају заједно;
2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу IVодељак 3.),којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава испуњености обавезних услова
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. Испуњеност додатних услова учесници у заједничкој понуди доказују
заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјава испуњености обавезних услова подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат
је у поглављу IVодељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Испуњеност додатних услова испуњава само понуђач.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
2.2.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.76. ЗЈН
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
да располаже финансијским капацитетом:
1. Извештај о бонитету -образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне
регистре,који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања
и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013),
показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим
извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио
пословни приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а) .
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне
књиге по систему простог књиговодства, доставља:
-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претходне три године (2011, 2012. и 2013. годину)
-потврду пословне банке о остварном укупном промету на пословном –текућем
рачуну за претходне три обрачунске године
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат
пословања, (паушалац), доставља:
-потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном -текућем
рачуну за претходне три обрачунске године

2. Потврда о ликвидности, издата након објављивања позива од Народне банке
Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога
принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а или Извештај о
бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне регистре Републике
Србије након објављивања позива.
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да располаже кадровским капацитетом

1. Фотокопије М образаца и радних књижица за најмање 5 запослених
радника, у моменту објављивања јавне набавке
да располаже техничким капацитетом:
1. Очитана саобраћајна дозвола за најмање 1 транспортно возило као и фотографија
налепнице да је возило важеће регистровано.
2. Фотокопију сертификата ИСО 9001:2008
3. Узорци за позиције обележене – болдиране, у техничкој спецификацији у III делу
конкурсне документације.
4. Потврду о усаглашености за обележене позиције из спецификације добара којом се
доказује да производ задовољава захтеве „Правилника о електромагнетској
компатибилности“( Сл. Гласник Р.С“ број 13/2010)
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ПОНУЂАЧА ИЗЈАВА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке
мале вредности: набавка добара -материјали за посебне намене-потрошни
материјали, резервни делови, за потребе Дома ученика средње железничке школе,
Београд-Здравка Челара број 14, број јавне набавке ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијомза предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач испуњава све додатне услове и доставља тражене доказе
дефинисане у тачки 2.2. конкурсне документације.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15,набавка добара- материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови, за потребе
Дома ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14, испуњава
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом ученика средње железничке школе, ул.Здравка
Челара бр.14, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности број
ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15 – набавка добара- -материјали за посебне намене-потрошни
материјали, резервни делови, за потребе Дома ученика средње железничке
школе, Београд-Здравка Челара бр. 14 “НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 23.02.2015.године до
11,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
1.Образац Понуде попуњен, оверен печатом и потписана ( VI )
2. Техничку спецификацију попуњена са појединачним и укупним ценама, оверена
печатом и потписана (I I I )
3.Образац Изјаве понуђача о испуњености услова из чл.75 Закона, потписан и оверен
(IV.3)
4. Доказе предвиђене додатним условима
5.Изјава подизвођача о испуњености услова уколико наступа са подизвођачем,
потписана од стране овлашћеног лица, подизвођача и оверена печатом (IV . 3)
6. Модел Уговора, попуњена и парафирана свака страна (VII)
7. Образац трошкова припреме понуде , попуњен и оверен (IX)
8. Образац струкруре цене(VIII)
9. Образац Изјаве о независној понуди (X)
10.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично
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овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
10.Образац Изјаве о достави менице за добро извршење посла (XI)
3.ПАРТИЈЕ
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом ученика средње
железничке школе, Београд са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка добара- -материјали
за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови, за потребе Дома
ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14“, број
ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка добара- -материјали
за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови, за потребе Дома
ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14“, број
ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку набавку мале вредности – Набавка добара- материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови, за
потребе Дома ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број
14“, број ДУСЖШ - ЈНМВ-04/15
-НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка добара- материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови, за
потребе Дома ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број
14“, број ДУСЖШ - ЈНМВ-04/15
-НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана ( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» бр. 119/2012.)) од дана пријема
фактура за испоручена добра.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у
Републици Србији и Европској Унији, захтевима Наручиоца и важећим стандардима
квалитета.
У случају да Понуђач испоручи добра која не одговарају техничким и другим захтевима
Наручиоца, дужан је да на основу рекламације Наручиоца, исте замени другим
одговарајућим у року не дужем од 2 дана од дана пријема рекламације. У супротном,
Наручилац има право да исте набави на слободном тржишту и да фактурише разлику
у цени увећаних трошкова набавке Продавцу/Понуђачу у року од 7 дана од настанка
оваквог случаја.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 12 месеци.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке
Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и
количини коју одреди Наручилац, без обзира да ли је радни или нерадни дан. Рок за
испоруке добара је највише три дана од дана наручивања (требовања у писменој
форми).
Место испоруке –добара – на адресу Наручиоца- Дом ученика средње железничке
школе-Београд, ул. Здравка Челара бр.14, возилом продавца, истоварено. Фактура се
испоставља Купцу обједињено за испоручена добра Наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
У цену je урачунат материјал у свему као у техничкој спецификацији , припрема и
постављање у објектима Установе.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1 Понуђач је дужан да у понуди достави:

ВИСИНИ И

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
11.2 Образац изјаве о достави средства обезбеђења
Изјавом о достави средства обезбеђења понуђач се обавезује да ће под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, уколико буде изабран,
доставити Наручиоцу у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења уговора:
- једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за извршење посла,прописно потписану и оверену
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији
менице.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Дом ученика средње
железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14, путем електронске поште на email mirjanamitrovic@domucenika.com, факсом на број 011/ 2750-868, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ДУСЖШ-ЈНМВ04/15“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона,
14. 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.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из
поглавља IVодељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом,
факсомили препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2
дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:
Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
до 7 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
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.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15: набавка добара - -материјали за посебне наменепотрошни материјали, резервни делови за потребе Дома ученика средње железничке
школе, Београд-Здравка Челара број 14
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3)

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка добара- материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови и алати, за
потребе Дома ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14,
број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок испоруке
- три дана од пријема поруџбине
Гарантни период:
- 12 месеци
Датум
М. П.
_____________________________

Понуђач
___________________________

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

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
- 28 -

VII МОДЕЛ УГОВОРА
МОДЕЛ УГОВОРА
– Набавка добара-материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни
делови, за потребе Дома ученика средње железничке школе, Београд-Здравка Челара
број 14, број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
Закључен у Београду, дана ________________ 2014. године
између уговорних страна:
1.Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ-Београд, ул.Зравка
Челара бр.14,кога при закључивању овог уговора заступа директор мр Веселин
Анђелић (у даљемтексту:Купац)
и
2.Понуђач:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
са седиштем у _______________________________________________,
улица_______________________________________________________, кога при
закључењу овог уговора заступа _____________________________________________,
(у даљем тексту : Продавац)

Подаци о Купцу
Подаци о Продавцу
ПИБ:
101879558
ПИБ:
Матични број:
07077718
Матични број:
Број рачуна:
840-612661-04
Број рачуна:
Телефон:
011/2072-602
Телефон:
Факс:
011/2750-868
Факс:
E-mail:
office@domucenika.com
E-mail:
Предмет Уговора: набавка добара-материјали за посебне намене-потрошни
материјали, резервни делови, за потребе Дома ученика средње железничке школе
Број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде:
_________________ од ___________ 2015.године
Понуда изабраног Продавца број:
_________________ од ___________2015. године
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја добара- -материјали за посебне намене-потрошни
материјали, резервни делови, тако што се продавац обавезује да по пријему
поруџбине
сукцесивно
испоручује
добра
према
Понуди
број___________________________ године, (попуњава Купац),која је саставни део овог
Уговора
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Члан 2.
Сва добра у потпуности испуњавају техничке норме и карактеристике према техничкој
документацији
оригиналног
произвођача,
а
која
је
дата
у
понуди
__________________(попуњава Купац),за ЈНМВ број: бр.ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
Члан 3.
Вредност добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од
_________________________________________________динара
(словима__________________________________________________________________
_________________________________________________динара), са обрачунатим
свим пратећим трошковима, без ПДВ-а.
Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи
_________________________________________________динара
(словима__________________________________________________________________
_________________________________________________динара).
Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи
_________________________________________________динара
(словима__________________________________________________________________
_________________________________________________динара)(попуњава Продавац)
Купац ће за испоручене количине добара вршити плаћање Продавцу, према
испостављеним фактурама, у роковима и на начин утврђен у Понуди
бр.____________________ Продавца, која је прихваћена од стране Купца, а до укупног
износа средстава предвиђених финансијским планом Купца-за ову намену. (попуњава
Купац)

Количине добара из III дела конкурсне документације. представљају оквирне потребе
Купца за период од 12 месеци.
Члан 4.
Исплату рачуна по овом уговору врши купац у року од ___ дана од дана пријема
исправног рачуна и отпремнице, на рачун продавца.
Члан 5.
Продавац се обавезује да добра испоручи у року од ___ дана од пријема поруџбине.
Члан 6.
Купац задржава право да, у случају да Продавац прекорачи уговорени рок за више од
3 дана једнострано раскине овај Уговор и о трошку Продавца ангажује другог
испоручиоца.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају
споразумно, а ако то није могуће надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 8.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
ПРОДАВАЦ се обавезује да КУПЦУ доставиу року од 8 ( осам ) дана од дана
закључења овог уговора , једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без
протеста“ за добро извршење посла у висини 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за извршење посла, прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и
потврдом о регистрацији менице.
Члан 9
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) за сваку
уговорну страну.

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
_____________________

ЗА КУПЦА

____________________________
директор,мр Веселин Анђелић
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
За јавну мале вредности- набавка добара- -материјали за посебне намене-потрошни
материјали, резервни делови, за потребе Дома ученика средње железничке школе,
Београд-Здравка Челара број 14, број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15:
Укупно без ПДВ-а:
словима:
ПДВ :
словима:
Укупно са ПДВ-ом:
словима:

Продавац
________________________
( потпис одговорног лица )

Напомена:
Образац структуре цене Продавац/Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да Образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________(Назив понуђача)
даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности набавка добара-материјали за посебне
намене-потрошни материјали, резервни делови, за потребе Дома ученика средње
железничке школе, Београд-Здравка Челара број 14, број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15,поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВИ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ИЗ Ј А В А
Којом изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
ћемо, уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач, доставити Наручиоцу
оригинал бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем који морају
испунити све услове прописане Законом о платном промету и другим важећим
подзаконским актима који регулишу ову материју.
Предметне менице са овлашћењем биће наплативе тридесетог дана од дана
завршетка посла.
Меницу са меничним овлашћењем ћемо доставити року од 8 ( осам ) дана од
дана закључења Уговора.
У Београду, дана _________ 2015. године
Понуђач
________________________
( потпис одговорног лица )

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15
- 35 -

Прилог 1
На основу Закона о меници и тачака 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_______________________________________________________________
Седиште: ________________________________________________________________
Матични број: ___________________________ ПИБ: ___________________________
Текући рачун _____________________________ код ___________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО
- за корисника бланко соло менице –
КОРИСНИК: Дом ученика средње железничке школе - Београд, ул. Здравка Челара
бр.14
(у даљем тексту: Поверилац)
Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије __________________
(унети серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да предату меницу можете
попунити на износ од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за јавну набавку
добара--материјали за посебне намене-потрошни материјали, резервни делови и ,бр.
набавке
ДУСЖШ-ЈНМВ-04/15,
што
номинално
износи
__________________________________________________ динара (без ПДВ-а), а по
основу гаранције за озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за
наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, ван
судски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника
______________________________________________________________
(унети
одговарајуће податке дужника –издаваоца менице –назив, место и адресу) код банака,
а у корист Повериоца. Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне
да наплату по основу овог меничног овлашћења изврши у вашу корист као повериоца
на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред
чекања у случају да на нашим рачунима нема или нема довољно средстава за
наплату или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Издата меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена, или оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
____________________________________________________________________
(навести име, презиме и функцију овлашћеног лица), чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
Рок важења ове менице истиче даном закључивања уговора по предметној набавци и
достављањем нове менице за добро извршењеуговорене услуге.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један примерак за
Повериоца а један примерак за Дужника.
М.П.
Дужник –издавалац менице
___________________
________________________________
место и датум
потпис овлашћеног лица
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Напомена:
 Менично овлашћење се може доставити на овом обрасцу или у форми овог
обрасца, с тим што у том случају мора имати све елементе који су предвиђени на
овом обрасцу.
 Меница и овлашћење морају бити евидентирани у регистру меница и
овлашћења који води НБС у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Сл.
гласник РС“ бр. 31/11). Захтев за регистрацију меница и овлашћења у складу са
напред наведеним, понуђач подноси својој банци која издаје потврду о
регистрованим меницама и овлашћењима.
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