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На основу чл. 8., 39., и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-52/2019, бр 589 од 22.10..2019. и
Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ-52/2019 бр.590 од
22.10.2019.за спровођење поступка јавне набавке, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
– Набавка радне одеће, обуће и униформе
Јн. бр. ЈНМВ 52/2019

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II

III

V
VI
VII
VIII
IX
X

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац Структуре цене
Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад,
Адреса: Павла Симића 9., Нови Сад,
Интернет страница: predskolska.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у
складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке ( „ Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНМВ-52/2019 су добра – Набавка радне одеће,
обуће и униформе.
ОРН:18100000- радна одећа, специјална радна одећа и прибор
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Спроводи се резервисана јавна набавка. Наручилац може спровести
поступак јавне набавке у којем могу учествовати само установе, организације,
удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине
најмање 30% запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви
подизвођачи морају да буду из наведене групације.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт
Лице за контакт: Гордана Василић
Е - mail адреса (или број факса): gоca.puns@gmail.com,
Тел/факс:021/6610-528.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈНОП-52/209. су добра – НАБАВКА ОДЕЋЕ, ОБУЋЕ
И УНИФОРМЕ
ОРН: 18100000 – радна одећа, специјална радна одећа и прибор
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА
Р.бр.

Назив и опис добра

1.

Радни мантил МУШКИ КРОЈ
• боја: бела, тегет
• Радни мантил,крагна обична оборена,једноредно
закопчавање дугмадима,дуг рукав без манжетне,3
нашивена џепа(2 на боковима и 1 на левој страни
груди),шлиц позади,дужина до колена.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард : СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабораторије, декларациу о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача ,упутство за употребу и одржавање
Радни мантил ЖЕНСКИ КРОЈ
боја: бела
- Радни мантил,крагна обична оборена,једноредно копчање дугмадима,дуг
рукав без манжетне,3 нашивена
џепа (2 на боковима и 1 на левој страни груди)шлиц
позади,
дужина до колена.
- Материјал: 100 % памук тежине
180-200 гр/м2
-Стандард : СРПС ЕН 340
- Доставити извештај о испитивању тканине од стране
акредитоване лабораторије,декларацију о усаглашености
са стандардом, декларацију произвођача,упутство за

2.

Јединица
мере

4

Количина

ком

10

ком

3

употребу и одржавање.
3.

Мајица кратки рукав

•
•
•
•

4.

5.

6.

боја: бела, тегет

Мајица окрукли изрез , кратак рукав
материјал: памук 100%тежине 150-155 гр/м2
Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабораторије,декларацију
произвођача,упутство за употребу и одржавање.
Радне панталоне МУШКИ КРОЈ:
• боја: бела, тегет,
• Радне панталоне са гумом у појасу целим обимом
и провученим учкуром, 2 нашивена џепа испод
појаса панталона.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитиванју тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.
Радне панталоне ЖЕНСКИ КРОЈ:
• боја: бела,
• Радне панталоне са гумом у појасу целим обимом
и провученим учкуром, 2 нашивена џепа испод
појаса панталона.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитиванју тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.
Радна блуза МУШКИ КРОЈ:
• боја: бела
• Радна блуза, крагна обична оборена,једноредно
копчање дугмадима,кратак рукав,3 нашивена
џепа(2 изнад линије струка и 1 на левој страни
груди),дужина до испод бокова
• Материјал:35%памук;65%полиестер тежине 180200гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом ,
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање
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ком

240

ком

40

ком

156

ком
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7.

8.

9.

Радна блуза ЖЕНСКИ КРОЈ:
• боја:бела
• Радна блуза,крагна обична оборена,једноредно
копчање дугмадима,кратак рукав,3 нашивена
џепа(2 изнад линије струка и 1 на левој страни
груди),дужина до испод бокова
• Материјал:35%памук;65%полиестер тежине 180200гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом ,
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање
Кломпе:
• боја: белаи црна
• Кломпе израђене од природне коже.Уложна
табаница од природне коже.
• ђон је од полиуретана.
Доставити извештај акредитоване лабораторије на
територији Србије ,декларацију произвођача,упутство за
употребу и одржавање
Ципеле заштитне плитке ЛЕТЊЕ:
• Ципела израђена од природне коже , говеђи
бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон:100% полиуретан,двослојни са
крампонима,отпоран на течна горива,отпоран на
савијања.
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним крајевима.
• Начин израде :бризгана обућа
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са
територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање

6

ком

16

пар

96

пар

56

10.

11.

Ципеле заштитне плитке ЗИМСКЕ:
• Ципела израђена од природне коже , говеђи
бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон:100% полиуретан,двослојни са
крампонима,отпоран на течна горива,отпоран на
савијања.
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним крајевима.
• Начин израде :бризгана обућа
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са
територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеелектроизолационе ЗИМСКЕ:
• Ципела дубока израђена од природне коже, говеђи
бокс,пресовани црне боје
• 100% без метала

• Противклизни ђон
• Неметалнa заштитна TOP RETURN капа и
неметални непробојни заштитни лист са
високим степеном електричне отпорности.
• Ђон са минималном електричном отпорности
>1.000 Mohmи цурење струје < 1,00 mA
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са

12.

56

пар

4

пар

4

територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеелектроизолационе ЛЕТЊЕ:
• Ципелаплиткe израђена од природне коже, говеђи
бокс,пресовани црне боје
• 100% без метала

• Противклизни ђон
• Неметалнa заштитна TOP RETURN капа и
неметални непробојни заштитни лист са
високим степеном електричне отпорности.
• Ђон са минималном електричном отпорности
>1.000 Mohm и цурење струје < 1,00 mA
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са

13.

пар

територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеза рад на висини ЗИМСКЕ:
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• Ципеладубоке израђена од природне коже, говеђи
бокс,пресовани црне боје

• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
•
•
•

одржавања
Ђон: са непробојним улошком, противклизни са
потпетицама или клиновима.
Стандард: СРПС ЕН 20345
Доставити извештај акредитоване лабаораторије са
територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање

8

пар

2

14.

15.

16.

17.

Ципелеза рад на висини ЛЕТЊЕ:
• Ципеладубоке израђена од природне коже, говеђи
бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон: са непробојним улошком, противклизни са
потпетицама или клиновима.
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са
територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципеледубоке ЗИМСКЕ:
• Ципела израђена од природне брушене нубок
коже, бојацрна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним крајевима.
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије са
територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Чизме гумене плитке
• боја: бела
• Чизма је израђена од ПВЦ на полиестерској
текстилној подлози.Ђон са израженим крампонима
против клизања,са апсорбером енергије у области
пете.Начин израде :целобризгана обућа.
• Стандард:ЕН ИСО 20347
• Доставити извештај акредитоване лабораторије са
територије Србије ,Сртификат о прегледу типа
издат од акредитоване установе са територије
Србије , декларацију о усаглашености са траженим
стандардом,упутство за употребу и одржавање.
Зимска јакна:
Водонепропусна и водоодбојна
• склопљива капуљача
• постава од вештачког крзна
• рукави, крагна и постава се скидају
• Тканина од које је израђена јакна 100 % полиестер
са наносом ПВЦ-а површинске масе 180-230 гр/м2
;
• Уложак јакне 100% полиестер површинске масе
400-420 гр/м2
• Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,декларацију о усаглашености , Сертификат о
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пар

2

пар

7

пар

60

ком

63

18.

19.

20.

21.

прегледу типа издат од стране акредитоване
установе са територије Србије,упутство за употребу
и одржавање.
Мајица дуги рукав
• Мајице дугих рукава,округли изрез са еластичним
рендером и манжетнама
• материјал: памук 100% тежине 280-300 гр/м2
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабораторије,декларацију о
усаглашености
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање
Радна кецеља
• 100% винил са најлонским трегерима
• дебљине 0,5 мм
• димензије: 90x115мм
• отпорна на растворе киселина и база
• отпорна на биљно и животињско уље и маст
• Стандард : ЕН 14605
• Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени услови
.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и сертификат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије
Србије.Технички лист и упутство за употребу и
одржавање.
Рукавице топлоотпорне
- од дебљег памучног фротирног платна са манжетном
дужине 35 цм
• Доставити декларацију о усаглашености ,упутство
за употребу и одржавање.
Радно одело
• боја: плава (тегет)
• Радно дводелно одело блуза и панталоне
сазимским улошком који је се скида. Блуза је
равног кроја ,са два нашивена џепа на грудима који
се затварају рајсфешлусом и два усечена коса
,отворена џепа који се налазе са страна изнад
линије струка.Блуза се завршава лајсном у коју је у
боковима уграђена гума,рукави се завршавају
манжетном у коју је уграђена еластична гума ,
копчање блузе је рајсфешлусом.ПАНТАЛОНЕ СА
ПОВИШЕНИМ СТРУКОМ,НАПРЕД И ПОЗАДИ –
ПЛАСТРОНОМ.На предњем делу панталона су
нашивена два џепа,на пластрону један раван џеп
који се копча рајсфешлусом.Трегери се копчају
пластичном шналом.
• Стандард: СРПС ЕН 340
• Материјал:35 % памук;65% полиестер тежине 260280 гр/м2 са минималном оценом 5 на светлост
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• Доставити извештај о испитивању тканине од

22.

23.

24.

. 25

стране акредитоване лабораторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача,упутство за употребу и одржавање.
Заштитне маске за дисање-кофил
Хоризонтално склопива маска гарантује конфор и
перфектно налегање,велика запремнина маске омогућава
низак отпор при дисању и смањује потенцијал продирања
честица,са специјалним вентилом за кондензацију.
Стандард : ЕН 149 ниво заштите ФФП 1
• Доставити Сертификат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије
Србије,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом,упутство за употребу и одржавање.
Прслук, бели поставлљен
Радни прслук са два нашивена џепа на грудима и два коса
отворена џепа изнад линије струка,крагна повишена
,прслук се затвара рајсфешлусом преко којег је нашивена
лајсна која се затвара чичак траком
Штепани уложак тежине 200 гр/м2 је уграђен у лице
прслука.
Стандард:СРПС ЕН 340
Материјал : 35%памук;65% полиестер тежине
230-250 гр/м2
Доставити извештај о испитивању тканине издат од стртане
акредитоване лабораторије са територије Србије ,
декларацију о усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.
Рукавице кожне
Кожне рукавице од говеђе коже дебљине мин. 1,4
мм.Рукавице са пет прстију, са манжетнама и памучном
поставом на длану.
Стандард: ЕН 388 мин.2121
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање.
Панталоне тегет
• Панталоне са повишеним струком,напред и назадпластроном, на предњем делу панталона су
нашивена два џепа,а на бутинама два џепа са
преклопом који се копча чичак траком.На
пластрону са предње стране нашивен је један џеп
са преклопом који се копча чичак траком.Трегери
се копчају пластичном шналом.
• СРПС ЕН 340
• Материјал :100% памук тежине 240-250 гр/м2
• Доставити извештај о испитивању тканине издат од
акредитоване лабораторије са подручја
Србије,декларацију о усаглашености са
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26.

27.

28.

29.

30.

стандардом,декларацију произвођача,упутство за
употребу и одржавање.
Заштитне наочаре
Наочаре од поликарбонатског стакла са бочном
заштитом, заштита од чврстих летећих честица ЕН 166.1.Ф
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Заштитни шлем
Материјал: полиетилен високе густоће ХДПЕ са УВ
стабилизатором
Замењиви уложак са чврстим качењем на 6 тачака
Атестирани према Закону о Безбедности РС
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Антифони
Са АБС наушницама предвиђени за ношење у току целог
радног времена
СНР = 24 dB
EН 352-1
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Рукавице за заваривање
Од говеђег шпалта дужине 35 цм са
заштићеним/скривеним шавовима и памучном поставом,
појачање на длану. Сертификат за заваривање тип А
Величина 11
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Електроизолационе рукавице
Електро-изоловане рукавице за заштиту радника при раду
под елетричним напоном
ЕН 60903
Величина 10
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
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34.

Плетене рукавице
Плетене бешавне рукавице са најлон влакнима, на
прстима и длановима микропорозни нитрил, еластична
манжетна, отпорне на абразију нивоа III, антистатик
ЕН 1149/2
величина 10,5
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Опасач за висинске радове
Са монтерским појасом и упртачима, качење на леђима и
са стране .
ЕН 361
ЕН 358
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Аутоматски челични карабин
са сигурносним завртњем димензије 108х60мм тежине
180гр
ЕН 362
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
Уже за рад на висини
Материјал: полиамид
Дужина 10м Ø12мм
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање
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Пре испоруке Понуђач је у обавези да достави узорке за све артикле наведене у
спецификацији- служби за безбедност и здравље на раду

14

Понуђач је у обавези да у потпуности испуни захтевано из техничке
спецификације. Уколико захтевана добра нису у складу са техничком
спецификацијом, понуда ће бити одбијена.
Понуђач је у обавези да достави уз понуду:
1. Извештај о испитивању тканине издат од стране акредитоване лабораторије
за добра из техничке спецификације;
2. Декларацију о усаглашености са траженим стандардом за добра из техничке
спецификације;
3. Декларацију произвођача, упутство за употребу и одржавање, за добра из
техничке спецификације.
Приликом испоруке Понуђач је обавезан да сарађује са представником
Наручиоца у вези са спецификацијом робе по величинама за одећу и обућу.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (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) Брише се;
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке ( чл 75. Ст. 1. тач.5
Закона), тј. важећа дозвола надлежног органа за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
лица са инвалидитетом.
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6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. ( чл. 75 ст.2 Закона).
1.2.
Додатни
услови:
документацијом.

нису

предвиђени

овом

конкурсном

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

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 V
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
члана 75. Закона, осим услова из члана 75.став 1.тачка 5) овог закона
који се доставља у виду копије Решења надлежног министарства
којим се доказује да су испуњени услови из члана 3. Закона о
радном оспособљавању и запошљавању инвалида, 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 мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. Сви понуђачи из групе понуђача у обавези су да испуне члан 75.
став 1. тачка 5. Закона, односно да доставе наведено решење надлежног
министарства којим се доказује да су испуњени услови Закона о радном
оспособљавању и запошљавању инвалида.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом. За подизвођача такође се мора
доставити доказ да поседује решење надлежног министарства којим се
доказује да су испуњени услови Закона о радном оспособљавању и
запошљавању инвалида. (Члан 75., став 1., тачка 5)
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.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, 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.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 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 Радна одећа, обућа и униформе , број ЈНМВ 52/2019. испуњава
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, 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 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);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. ( чл. 75 ст.2 Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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 Радна одећа, обућа и униформе број ЈНМВ-52/2019. 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) 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:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI 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 или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови
Сад, Павла Симића 9., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Радна
одећа, обућа и униформе бр. ЈНМВ-52/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
31.10.2019. до 10:00 часова. Отварање понуда је истог дана у 10:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду 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:
• Образац Изјаве понуђача о испуњавању обавезних услова из чл.75
Закона у поступку јавне набавке мале вредности
• Решење надлежног министарства да су испуњени услови Закона о
радном оспособљавању и запошљавању инвалида (Члан 75.став
1.тачка5.),
• Образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у
поступку јавне набавке мале вредности- уколико се понуда подноси са
подизвођачем
• Извештаји и декларације
• Образац понуде
• Образац структуре цене
• Модел уговора
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• Образац трошкова припреме понуда
• Образац изјаве о независној понуди,
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован 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: Предшколска
установа „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9., са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара Радна одећа, обућа и униформе –
, ЈН бр. ЈНМВ-52/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара Радна одећа, обућа и униформе – ,
ЈН бр. ЈНМВ-52/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара Радна одећа, обућа и униформе, ЈН
бр. ЈНМВ-52/2019. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара Радна одећа, обућа и
униформе – бр, ЈН бр. ЈНМВ-52/2019. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V 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 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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. 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.
Аванс у износу од 100%.
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана слања писменог захтева за
набавком робе од стране Наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
9.5. Други захтеви
Понуђач се обавезује да ће по позиву одговорног лица из Установе прихватити
позив односно потврдити пријем захтева за набавком и у року испоручити
тражену робу.
Понуђена добра из спецификације ( поглавље III ) морају у свим аспектима да
одговарају захтевима наручиоца и траженим стандардима квалитета. Уколико
наручилац утврди да је роба неодговарујућег квалитета , понуђач је дужан да у
року од 3 дана изврши замену и достави одговарајућу.
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 укупну цену су урачунати сви трошкови рада, материјала и превоза робе.
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.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству
финансија и привреде.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике,
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да након закључења уговора достави:
Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да у року од 20 дана од дана
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% од
уговорене вредности без пореза на додату вредност, платива на први позив и
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од
оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција
падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека
рока за извршење посла.
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса од
100% укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10 (десет)
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција морa бити
безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне
бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње
ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 20 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на
емаил: goca.puns@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
ЈНМВ-52/2019.”.
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.
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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
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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 да у 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%, (уместо 10%
из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) 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.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.

18. 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 испоруке.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Примерак захтева за заштиту права подносилац доставља Наручиоцу, а копија
се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: goca.puns@gmail.com,
факсом на број 021/6610-528 или 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
и уколико подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
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 од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
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.
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 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број :
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права , корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор
у року од 8 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр.________________ од ____________ за јавну набавку Радна одећа,
обућа и униформе број ЈНМВ-52/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: - за јавну набавку добара
Радна одећа, обућа и униформе ЈНМВ-52/2019.

Укупна вредност без пдв-а
Укупна вредност са пдв-ом
Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке
Гарантни период

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ЈНOП 44/2018

Р.бр.

Назив и опис добра

1.

Радни мантил МУШКИ КРОЈ
• боја: бела, тегет
• Радни мантил,крагна обична оборена,једноредно
закопчавање дугмадима,дуг рукав без манжетне,3
нашивена џепа(2 на боковима и 1 на левој страни
груди),шлиц позади,дужина до колена.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард : СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од стране
акредитоване лабораторије, декларациу о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача ,упутство за употребу и одржавање
Радни мантил ЖЕНСКИ КРОЈ
боја: бела
- Радни мантил,крагна обична оборена,једноредно копчање дугмадима,дуг
рукав без манжетне,3 нашивена
џепа (2 на боковима и 1 на левој страни груди)шлиц
позади,
дужина до колена.
- Материјал: 100 % памук тежине
180-200 гр/м2
-Стандард : СРПС ЕН 340
- Доставити извештај о испитивању тканине од стране
акредитоване лабораторије,декларацију о усаглашености са
стандардом, декларацију произвођача,упутство за употребу
и одржавање.

2.

3.

Једин
ица
мере

Мајица кратки рукав
• боја: бела, тегет
• Мајица окрукли изрез , кратак рукав
• материјал: памук 100%тежине 150-155 гр/м2
• Доставити извештај о испитивању тканине од стране
акредитоване лабораторије,декларацију
произвођача,упутство за употребу и одржавање.

Количи Цена по
на
јед.мере
(без пдв-а)

ком

10

ком

3

ком

240
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Укупна вред.
(без пдв-а)

4.

5.

6.

7.

8.

Радне панталоне МУШКИ КРОЈ:
• боја: бела, тегет,
• Радне панталоне са гумом у појасу целим обимом
и провученим учкуром, 2 нашивена џепа испод
појаса панталона.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитиванју тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.
Радне панталоне ЖЕНСКИ КРОЈ:
• боја: бела,
• Радне панталоне са гумом у појасу целим обимом
и провученим учкуром, 2 нашивена џепа испод
појаса панталона.
• Материјал:100 % памук тежине 180-200 гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитиванју тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.
Радна блуза МУШКИ КРОЈ:
• боја: бела
• Радна блуза, крагна обична оборена,једноредно
копчање дугмадима,кратак рукав,3 нашивена
џепа(2 изнад линије струка и 1 на левој страни
груди),дужина до испод бокова
• Материјал:35%памук;65%полиестер тежине 180200гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом ,
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање
Радна блуза ЖЕНСКИ КРОЈ:
• боја:бела
• Радна блуза,крагна обична оборена,једноредно
копчање дугмадима,кратак рукав,3 нашивена
џепа(2 изнад линије струка и 1 на левој страни
груди),дужина до испод бокова
• Материјал:35%памук;65%полиестер тежине 180200гр/м2
• Стандард:СРПС ЕН 340
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабараторије,декларацију о
усаглашености са стандардом ,
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање

ком

40

ком

156

ком

5

ком

16

Кломпе:
• боја: белаи црна
• Кломпе израђене од природне коже.Уложна
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9.

10.

11.

табаница од природне коже.
• ђон је од полиуретана.
Доставити извештај акредитоване лабораторије на
територији Србије ,декларацију произвођача,упутство за
употребу и одржавање
Ципеле заштитне плитке ЛЕТЊЕ:
• Ципела израђена од природне коже , говеђи
бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон:100% полиуретан,двослојни са
крампонима,отпоран на течна горива,отпоран на
савијања.
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним
крајевима.
• Начин израде :бризгана обућа
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципеле заштитне плитке ЗИМСКЕ:
• Ципела израђена од природне коже , говеђи
бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон:100% полиуретан,двослојни са
крампонима,отпоран на течна горива,отпоран на
савијања.
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним
крајевима.
• Начин израде :бризгана обућа
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеелектроизолационе ЗИМСКЕ:
• Ципела дубока израђена од природне коже,
говеђи бокс,пресовани црне боје
• 100% без метала
• Противклизни ђон
• Неметалнa заштитна TOP RETURN капа и
неметални непробојни заштитни лист са високим
степеном електричне отпорности.
• Ђон са минималном електричном отпорности
>1.000 Mohmи цурење струје < 1,00 mA
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање

пар

96

пар

56

пар

56

пар

4
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12.

13.

14.

15.

Ципелеелектроизолационе ЛЕТЊЕ:
• Ципелаплиткe израђена од природне коже, говеђи
бокс,пресовани црне боје
• 100% без метала
• Противклизни ђон
• Неметалнa заштитна TOP RETURN капа и
неметални непробојни заштитни лист са високим
степеном електричне отпорности.
• Ђон са минималном електричном отпорности
>1.000 Mohm и цурење струје < 1,00 mA
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеза рад на висини ЗИМСКЕ:
• Ципеладубоке израђена од природне коже,
говеђи бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон: са непробојним улошком, противклизни са
потпетицама или клиновима.
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципелеза рад на висини ЛЕТЊЕ:
• Ципеладубоке израђена од природне коже,
говеђи бокс,пресовани црне боје
• Заштита прстију:челична капна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Ђон: са непробојним улошком, противклизни са
потпетицама или клиновима.
• Стандард: СРПС ЕН 20345
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање
Ципеледубоке ЗИМСКЕ:
• Ципела израђена од природне брушене нубок
коже, бојацрна
• Уложна табаница:неткани текстил,вадива ради
одржавања
• Везивање:помоћу три пара металних алки и
синтетичке пертле са пластифицираним
крајевима.
• Доставити извештај акредитоване лабаораторије
са територије Србије да су испуњени тражени
услови.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом .Упутство за употребу и одржавање

пар

4

пар

2

пар

2

пар

7
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16.

17.

18.

19.

Чизме гумене плитке
• боја: бела
• Чизма је израђена од ПВЦ на полиестерској
текстилној подлози.Ђон са израженим
крампонима против клизања,са апсорбером
енергије у области пете.Начин израде
:целобризгана обућа.
• Стандард:ЕН ИСО 20347
• Доставити извештај акредитоване лабораторије са
територије Србије ,Сртификат о прегледу типа
издат од акредитоване установе са територије
Србије , декларацију о усаглашености са
траженим стандардом,упутство за употребу и
одржавање.
Зимска јакна:
Водонепропусна и водоодбојна
• склопљива капуљача
• постава од вештачког крзна
• рукави, крагна и постава се скидају
• Тканина од које је израђена јакна 100 % полиестер
са наносом ПВЦ-а површинске масе 180-230
гр/м2 ;
• Уложак јакне 100% полиестер површинске масе
400-420 гр/м2
• Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,декларацију о усаглашености , Сертификат
о прегледу типа издат од стране акредитоване
установе са територије Србије,упутство за
употребу и одржавање.
Мајица дуги рукав
• Мајице дугих рукава,округли изрез са еластичним
рендером и манжетнама
• материјал: памук 100% тежине 280-300 гр/м2
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабораторије,декларацију о
усаглашености
• декларацију произвођача
• упутство за употребу и одржавање
Радна кецеља
• 100% винил са најлонским трегерима
• дебљине 0,5 мм
• димензије: 90x115мм
• отпорна на растворе киселина и база
• отпорна на биљно и животињско уље и маст
• Стандард : ЕН 14605
• Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени услови
.Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и сертификат о прегледу типа издат
од акредитоване установе са територије
Србије.Технички лист и упутство за употребу и
одржавање.

пар

60

ком

63

ком

200

ком

2
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20.

21.

22.

23.

Рукавице топлоотпорне
- од дебљег памучног фротирног платна са манжетном
дужине 35 цм
• Доставити декларацију о усаглашености ,упутство
за употребу и одржавање.

Радно одело
• боја: плава (тегет)
• Радно дводелно одело блуза и панталоне
сазимским улошком који је се скида. Блуза је
равног кроја ,са два нашивена џепа на грудима
који се затварају рајсфешлусом и два усечена коса
,отворена џепа који се налазе са страна изнад
линије струка.Блуза се завршава лајсном у коју је у
боковима уграђена гума,рукави се завршавају
манжетном у коју је уграђена еластична гума ,
копчање блузе је рајсфешлусом.ПАНТАЛОНЕ СА
ПОВИШЕНИМ СТРУКОМ,НАПРЕД И ПОЗАДИ –
ПЛАСТРОНОМ.На предњем делу панталона су
нашивена два џепа,на пластрону један раван џеп
који се копча рајсфешлусом.Трегери се копчају
пластичном шналом.
• Стандард: СРПС ЕН 340
• Материјал:35 % памук;65% полиестер тежине 260280 гр/м2 са минималном оценом 5 на светлост
• Доставити извештај о испитивању тканине од
стране акредитоване лабораторије,декларацију о
усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача,упутство за употребу и одржавање.
Заштитне маске за дисање-кофил
Хоризонтално склопива маска гарантује конфор и
перфектно налегање,велика запремнина маске омогућава
низак отпор при дисању и смањује потенцијал продирања
честица,са специјалним вентилом за кондензацију.
Стандард : ЕН 149 ниво заштите ФФП 1
• Доставити Сертификат о прегледу типа издат од
акредитоване установе са територије
Србије,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом,упутство за употребу и одржавање.
Прслук, бели поставлљен
Радни прслук са два нашивена џепа на грудима и два коса
отворена џепа изнад линије струка,крагна повишена
,прслук се затвара рајсфешлусом преко којег је нашивена
лајсна која се затвара чичак траком
Штепани уложак тежине 200 гр/м2 је уграђен у лице
прслука.
Стандард:СРПС ЕН 340
Материјал : 35%памук;65% полиестер тежине
230-250 гр/м2
Доставити извештај о испитивању тканине издат од
стртане акредитоване лабораторије са територије Србије ,

пар

10

ком

66

ком

200

ком

86
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декларацију о усаглашености са стандардом,декларацију
произвођача , упутство за употребу и одржавање.

24.

. 25

26.

27.

Рукавице кожне
Кожне рукавице од говеђе коже дебљине мин. 1,4
мм.Рукавице са пет прстију, са манжетнама и памучном
поставом на длану.
Стандард: ЕН 388 мин.2121
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање.
Панталоне тегет
• Панталоне са повишеним струком,напред и назадпластроном, на предњем делу панталона су
нашивена два џепа,а на бутинама два џепа са
преклопом који се копча чичак траком.На
пластрону са предње стране нашивен је један џеп
са преклопом који се копча чичак траком.Трегери
се копчају пластичном шналом.
• СРПС ЕН 340
• Материјал :100% памук тежине 240-250 гр/м2
• Доставити извештај о испитивању тканине издат
од акредитоване лабораторије са подручја
Србије,декларацију о усаглашености са
стандардом,декларацију произвођача,упутство за
употребу и одржавање.
Заштитне наочаре
Наочаре од поликарбонатског стакла са бочном
заштитом, заштита од чврстих летећих честица ЕН 166.1.Ф
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање

Заштитни шлем
Материјал: полиетилен високе густоће ХДПЕ са УВ
стабилизатором
Замењиви уложак са чврстим качењем на 6 тачака
Атестирани према Закону о Безбедности РС
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање

ком

10

5
ком

ком

20

ком

10
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28.

29.

30.

31.

Антифони
Са АБС наушницама предвиђени за ношење у току целог
радног времена
СНР = 24 dB
EН 352-1
Доставити извештај акредитоване установе са територије
Србије да су испуњени тражени услови,Декларацију о
усаглашености са траженим стандардом и Сертификат о
прегледу типа издат од акредитована установе са
територије Србије,упутство за употребу и одржавање

Рукавице за заваривање
Од говеђег шпалта дужине 35 цм са
заштићеним/скривеним шавовима и памучном
поставом, појачање на длану. Сертификат за
заваривање тип А
Величина 11
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање
Електроизолационе рукавице
Електро-изоловане рукавице за заштиту радника при
раду под елетричним напоном
ЕН 60903
Величина 10
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање
Плетене рукавице
Плетене бешавне рукавице са најлон влакнима, на
прстима и длановима микропорозни нитрил,
еластична манжетна, отпорне на абразију нивоа III,
антистатик
ЕН 1149/2
величина 10,5
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање

ком

20

пар

10

пар

10

пар

30
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32.

33.

34.

Опасач за висинске радове
Са монтерским појасом и упртачима, качење на
леђима и са стране .
ЕН 361
ЕН 358
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање
Аутоматски челични карабин
са сигурносним завртњем димензије 108х60мм
тежине 180гр
ЕН 362
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање
Уже за рад на висини
Материјал: полиамид
Дужина 10м Ø12мм
Доставити извештај акредитоване установе са
територије Србије да су испуњени тражени
услови,Декларацију о усаглашености са траженим
стандардом и Сертификат о прегледу типа издат од
акредитована установе са територије Србије,упутство
за употребу и одржавање

ком

10

ком

10

ком

10
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРАРадна одећа, обућа и униформе - ЈНМВ-52/2019
Закључен између:
Наручиоца Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад
са седиштем у Новом Саду , улица Павла Симића бр.9.,
ПИБ: 101584396 Матични број: 08038384
Број рачуна: 840-549661-48 ; Назив банке: Управа за трезор,
Телефон: 420-439 Телефакс:6610-528
кога заступа Директор Мирјана Ђурђев
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац,
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Испоручилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:

Група понуђача:

Члан 1.
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Предмет Уговора је набавка радне одеће, обуће и униформе ( у даљем тексту:
добара) у свему према техничкој спецификацији Наручиоца и понуди
Испоручиоца, које чине саставни део овог уговора.
Врста, квалитет, количина и цена добара из става1. Овог члана исказане су у
спецификацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца, које чине саставни део овог
уговора.
Члан 2.
Јединичне цене добара из тачке 1.овог уговора утврђене су понудом из тачке
1.овог уговора.
Уговорена вредност за добра из тачке 1.овог уговора износи_______________
динара без ПДВ-а, а што са порезом на додату вредност у висини од _________
динара, укупно износи ________________ динара.
Наручилац задржава право да, у складу са својим потребама наручи и мање
количине добара од уговорених.

Члан 3.
Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручи добра из тачке 1. Овог
уговора у року од __________ дана од дана пријема захтева за набавком.
Наручилац ће након закључења уговора, доставити списак конфекцијских
величина- бројева за добра из тачке 1. Овог уговора.
Приликом испоруке Испоручилац је у обавези да сарађује са
представником Наручиоца у вези са спецификацијом робе по величинама
за одећу и обућу.
Испоручилац се обавезује да испоручи добра која су предмет набавке у складу
са стандардима и нормама струке у погледу квалитета материјала и израде.
Испорука се сматра извршеном када овлашћено лице Наручиоца потпише
отпремницу за испоручена добра.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу уплати аванс у износу од 100%.
Члан 5.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну
примопредају добара.
Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра
на уобичајен начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопшти Испоручиоцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим
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путем обавести Испоручиоца у року од осам дана од дана када је открио
недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да захтева отклањање тих недостатака и када није извршио своју
обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о
уоченом недостатку.
Члан 6.
У случајевима из члана 5. Став 2 и 3 овог уговора наручилац има право да
захтева од Испоручиоца да отклони недостатак или да му преда друго добро
без недостатака.
У случају да Испоручилац не поступи по захтеву Наручиоца из става 1. Овог
члана у року од 5 пет дана од дана пријема захтева, наручилац има право да
захтева снижење цене или раскине Уговор, о чему писмено обавештава
Испоручиоца.
Члан 7.
Испоручилац гарантује да ће испоручити све уговорене количине добара под
условима и на начин како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у
супротном, сагласан је да наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која
услед тога настане.
Понуђач је дужан да у року од 20 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду
оригинал банкарске гаранције на износ од 5% од уговорене вредности без
пореза на додату вредност, платива на први позив и не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција
падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије
или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и
сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од
вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities - ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека
рока за извршење посла.
Потписом овог уговора Испоручилац даје своју безусловну сагласност
Наручиоцу да може реализовати банкарску гаранцију у случају да испоручилац
не изврши своје уговорне обавезе.
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Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на
први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени
сa конкурсном документaцијом (рокови, износ), у висини примљеног аванса
од 100% укупне уговорене цене са ПДВ-ом са роком важности најмање 10
(десет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Гaрaнција
морa бити безусловна, плaтива нa први позив,. Понуђач може поднети
гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг
коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг);
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 20 дана од дана закључења
уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања.

Члан 8.
Испоручилац се обавезује да у случају потребе омогући замену испоручених
добара за одговарајућу величину, као и корекцију у смислу скраћења и сужења
рукава, ногавица и сл.
Члан 9.
На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором непосредно се
примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно,
а у случају да споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног
суда у Новом Саду.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих два задржава
Извршилац, а два Наручилац.

Наручилац (Директор)

_________________ М.П
Маријана Попов

Испоручилац

М.П. ___________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________
[навести назив понуђача], 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.
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
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке - Радна одећа, обућа и униформе, бр. ЈНМВ52/2019.поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
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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