ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2019
НАБАВКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

ЈКП ,,ИВАЊИЦА'' ИВАЊИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1-6/2019
јавна набавка добара
- набавка личне заштитне опреме -

Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:

14.03.2019.године до 12,00 часова

Јавно отварање:

14.03.2019.године у 12,30 часова

ИВАЊИЦА, март 2019.ГОДИНЕ
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије” 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 („Службени гласник
Републике Србије” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број.1-1-6/2019 деловодни број Одлуке 1-1-1-6-1/19 од 26.02.2019.године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1-1-1-6-2/19 од
26.02.2019.године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности - набавку
личне заштитне опреме
ЈН бр.1-1-6/2019

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок и место
испоруке добара, 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
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о материјалу израде
Образац изјаве о документима
Образац трошкова припреме понуде
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП ''Ивањица''
Адреса: ул. Милинка Кушића бр. 61, 32250 Ивањица
Интернет страница: jkpivanjica.rs
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 бр. 1-1-6/2019 су добра – лична заштитна опрема
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Добривоје Поповић
Е-mail адреса: jakopko@mts.rs
телефон/телефакс: (032) 664-170 у периоду од 7,00-15,00 часова
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1-1-6/2019 су добра – лична заштитна опрема
Назив и ознака из општег речника набавке:
Одећа, обућа, пртљаг и прибор – 18000000-9
2. Партије
Набавка је обликована у 2 партије, и то:
ПАРТИЈА 1 – РАДНА ОДЕЋА
ПАРТИЈА 2 – ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА
У партијама понуђачи морају понудити све артикле из образаца понуде, уписати
јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупне цене за целокупне
набавке појединачних партија. Свака понуда која не буде сачињена на описан
начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би другачије сачињена
понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала све техничке
спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити њену стварну
садржину и упоредити је са другим понудама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1
1. Врста и количина добара
РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мантил радни плави
Мантил радни бели
Заштитно летње одело
Заштитно летње одело (с трегерима)
Заштитно зимско одело
Прслук зимски
Јакна зимска
Заштитно летње одело (паркинг сервис)
Заштитно зимско одело (паркинг сервис)
Радни комбинезон

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

УКУПНА
ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

20
10
30
20
30
20
5
5
3
5

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина
добара до краја 2019.године. Стварно потребне количине добара могу бити
мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца.
Максимални финансијски износ набавке предметних добара одређен је
износом предвиђених средстава наручиоца од 310.000,00 динара без ПДВ-а за
целу 2019.годину.
2. Техничке карактеристике и квалитет добара
Квалитет личне заштитне опреме подразумева да иста испуњава Правилником
о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, бр. 100/2011).
2.1. Мантил радни
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 % уз дозвољена одступања од ±
3%
Површинска маса: 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
Карактеристике: водоодбојан
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Боја: плава или тегет
Остало: На левом горњем џепу потребно је да се одштампа лого предузећа
димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1:

Слика 1.

2.2. Мантил радни
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 % уз дозвољена одступања од ±
3%
Површинска маса: 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
Карактеристике: водоодбојан
Боја: бела
Остало: На левом горњем џепу потребно је да се одштампа лого предузећа
димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1 из тачке 2.1.

2.3. Заштитно летње одело
Модел: Заштитно дводелно летње одело (блуза и панталоне без трегера).
Заштитно летње одело се закопчава рајсфершлусом (са ливеним - ,,трактор''
зупцима на пластичној траци) прeкo кojeг je сa лeвe стрaнe пoкривнa лajснa кoja
сe чичак траком причвршћуje зa дeсну стрaну блузе летњег одела. Џепови су
постављени на оба дела тако да не ометају слободу кретања корисника, кад су
уобичајено напуњени. Сви џепови морају имати паспул наранџасте боје. На
левом горњем џепу горњег дела одела с лица потребно је одштампати лого
предузећа димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1. из става
1.1. На леђном делу горњег дела целом ширином одела потребно је
одштампати лого предузећа као на слици 2, димензија пропорционалних
размерама слике.
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Слика 2.
Рефлектујућа трака сиве боје ширине 4 - 5 cm нашивена је напред на блузи
изнад линије сечења, изнад џепова, и на леђима у истој висини изнад
одштампаног логоа, а на панталонама испод колена, целим обимом ногавица, 2
траке ширине 4 - 5 cm. Ногавице панталона нису равног кроја, већ се сужавају
благо од колена до зглобова.
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 % уз дозвољена одступања од ±
3%
Површинска маса: 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
Карактеристике: Користи се при раду радника за заштиту од прљавштине,
атмосферских падавина, воде, исплачних материја и сл. Заштитно летње одело
у свакој појединачној дефинисаној величини мора да задовољи специфична
ергономска својства дефинисана референтним стандардом, без могућности
изазивања повреда и без ограничења покрета у било ком споју. Сви делови
одеће треба да су одговарајуће пропорционални и позиционирани на кориснику,
узимајући у обзир амбијенталне факторе, као и покрете и позе које носилац
може заузети у току обављања својих радних задатака.
Остале карактеристике: водоодбојно
Боја: тегет

2.4. Заштитно летње одело (с трегерима)
Модел: Заштитно дводелно летње одело (блуза и панталоне с трегерима).
Остатак описа је идентичан као под 2.3.

2.5. Заштитно зимско одело
Модел: Заштитно дводелно зимско одело (блуза и панталоне с трегерима).
Заштитно зимско одело се закопчава великим рајсфершлусом (са ливеним ,,трактор'' зупцима на пластичној траци) прeкo кojeг je сa лeвe стрaнe пoкривнa
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лajснa кoja сe чичак траком причвршћуje зa дeсну стрaну блузе зимског одела.
На почецима оба рукава блузе налази се широки чичак за подешавање обима
наруквице, а са унутрашње стране наруквице постоји ранфла за оба рукава.
Џепови су постављени на оба дела тако да не ометају слободу кретања
корисника, кад су уобичајено напуњени. Сви џепови морају имати паспул
наранџасте боје. На левом горњем џепу горњег дела одела с лица потребно је
одштампати лого предузећа димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на
слици 1. из тачке 1.1.
На леђном делу горњег дела целом ширином одела потребно је одштампати
лого предузећа као на слици 2. из тачке 2.3, димензија пропорционалних
размерама слике.
Заштитно одело је постављено улошком без скидања. Рефлектујућа трака сиве
боје ширине 4 - 5 cm нашивена је напред на блузи изнад линије сечења, изнад
џепова, и на леђима у истој висини изнад одштампаног логоа, а на
панталонама испод колена целим обимом ногавица 2 траке ширине 4 - 5 cm.
Ногавице панталона нису равног кроја, већ се сужавају благо од колена до
зглобова. На доњем делу ногавице целим обимом нашивене су по две
рефлектујуће траке ширине 4 cm.
Сировински састав: одело - полиестер 50 %, памук 50 %, уз дозвољена
одступања од ± 3 %; уложак - штепани од полиестера 100 % са ,,кофлином''
Површинска маса: одело - 235 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %; уложак 55 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % (постава) и 200 g/m2 уз дозвољена
одступања од ± 5 % (кофлин)
Карактеристике: Користи се при раду радника за заштиту од хладноће,
прљавштине, атмосферских падавина, воде, исплачних материја и сл.
Заштитно зимско одело у свакој појединачној дефинисаној величини мора да
задовољи специфична ергономска својства дефинисана референтним
стандардом, без могућности изазивања повреда и без ограничења покрета у
било ком споју. Сви делови одеће треба да су одговарајуће пропорционални и
позиционирани на кориснику, узимајући у обзир амбијенталне факторе, као и
покрете и позе које носилац може заузети у току обављања својих радних
задатака.
Остале карактеристике: водоодбојно
Боја: тегет

2.6. Прслук зимски
Модел: На левом горњем џепу с лица потребно је одштампати лого предузећа
димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1. из тачке 1.1. На
леђном делу целом ширином прслука потребно је одштампати лого предузећа
као на слици 2. из тачке 2.3, димензија пропорционалних размерама слике.
Прслук је постављен улошком без скидања. Потребно је предвидети женски и
мушки крој прслука.
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 %, уз дозвољена одступања од ±
3 %; уложак - штепани од полиестера 100 % са ,,кофлином''
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Површинска маса: лице - 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %; уложак 55 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % (постава) и 200 g/m2 уз дозвољена
одступања од ± 5 % (кофлин)
Карактеристике: водоодбојан
Боја: тегет, сива

2.7. Јакна зимска
Модел: Зимска јакна са капуљачом кoja сe скидa помоћу металног рајсфешлуса
и сa гajтaнoм зa зaтeзaњe. Јакна се закопчава металним рajсфeршлусом
(централно копчање). Сa oбe стрaнe јакне у висини бoкoвa, налазе се коси
џепови који се закопчавају металним рајфершлусом. У пределу груди на левој
страни треба да се налази коси џеп који се закопчава металним рајфершлусом,
а на коме треба да буде извезен лого предузећа димензија: 9 cm (ширина) x 7
cm (висина), као на слици 1. из тачке 1.1. Унутрашњи део јакне требе да садржи
један унутрашњи џеп величине за мобилни телефон и један стандардни, и то са
чичак тракама. Испoд пaзухa јакна треба да имa oтвoрe зa прoвeтрaвaњe који
се закопчавају металним рајфершлусом. Јакна треба да садржи у унутрашњем
делу, на обиму кукова, ластиш појас који се копча помоћу нитни (подесиво
копчање - 4 нитне).
Сировински састав: полиестер 100 %, уз дозвољена одступања од ± 3 %;
уложак - штепани од полиестера 100 % са ,,кофлином''
Површинска маса: лице - 155 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %; уложак 55 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % (постава) и 200 g/m2 уз дозвољена
одступања од ± 5 % (кофлин)
Карактеристике: водоодбојна
Боја: мат црна
2.8. Заштитно летње одело (паркинг сервис)
Модел: Заштитно дводелно летње одело (блуза и панталоне без трегера).
Заштитно летње одело се закопчава рајсфершлусом (са ливеним - ,,трактор''
зупцима на пластичној траци) прeкo кojeг je сa лeвe стрaнe пoкривнa лajснa кoja
сe чичак траком причвршћуje зa дeсну стрaну блузе летњег одела. Џепови су
постављени на оба дела тако да не ометају слободу кретања корисника, кад су
уобичајено напуњени. Сви џепови морају имати паспул жуте боје. На левом
горњем џепу горњег дела одела с лица потребно је одштампати лого
предузећа димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1. из тачке
1.1. уз текстуални додатак ћириличним словима ,,ПАРКИНГ СЕРВИС''. На
леђном делу горњег дела целом ширином одела потребно је одштампати лого
предузећа као на слици 2. из тачке 2.3, димензија пропорционалних размерама
слике, такође, уз текстуални додатак изнад позиције логотипа ,,ПАРКИНГ
СЕРВИС''. Рефлектујућа трака сиве боје ширине 4 - 5 cm нашивена је напред
на блузи изнад линије сечења, изнад џепова, и на леђима у истој висини изнад
одштампаног логоа, а на панталонама испод колена целим обимом ногавица 2
траке ширине 4 - 5 cm. Ногавице панталона нису равног кроја, већ се сужавају
благо од колена до зглобова.
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Такође, на ногавицама панталона, осим стандардних џепова на боку, потребно
је предвидети на обе ногавице изнад колена дубоке равне џепове који се
затварају чичак траком. На левој страни блузе, у висини џепа, потребно је
оставити део за качење металне значке/легитимације.
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 % уз дозвољена одступања од ±
3%
Површинска маса: 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
Карактеристике: Користи се при раду радника за заштиту од прљавштине,
атмосферских падавина, воде, исплачних материја и сл. Заштитно летње одело
у свакој појединачној дефинисаној величини мора да задовољи специфична
ергономска својства дефинисана референтним стандардом, без могућности
изазивања повреда и без ограничења покрета у било ком споју. Сви делови
одеће треба да су одговарајуће пропорционални и позиционирани на кориснику,
узимајући у обзир амбијенталне факторе, као и покрете и позе које носилац
може заузети у току обављања својих радних задатака.
Остале карактеристике: водоодбојно
Боја: плава, тегет
2.9. Заштитно зимско одело (паркинг сервис)
Модел: Заштитно дводелно зимско одело (блуза и панталоне с трегерима).
Заштитно зимско одело се закопчава великим рајсфершлусом (са ливеним ,,трактор'' зупцима на пластичној траци) прeкo кojeг je сa лeвe стрaнe пoкривнa
лajснa кoja сe чичак траком причвршћуje зa дeсну стрaну блузе зимског одела.
На почецима оба рукава блузе налази се широки чичак за подешавање обима
наруквице, а са унутрашње стране наруквице постоји ранфла за оба рукава.
Џепови су постављени на оба дела тако да не ометају слободу кретања
корисника, кад су уобичајено напуњени. Сви џепови морају имати паспул жуте
боје. На левом горњем џепу горњег дела одела с лица потребно је одштампати
лого предузећа димензија: 9 cm (ширина) x 7 cm (висина), као на слици 1. из
тачке 1.1. уз текстуални додатак ,,ПАРКИНГ СЕРВИС''.
На леђном делу горњег дела целом ширином одела потребно је одштампати
лого предузећа као на слици 2. из тачке 2.3, димензија пропорционалних
размерама слике, такође, уз текстуални додатак ,,ПАРКИНГ СЕРВИС''.
Заштитно одело је постављено улошком без скидања. Рефлектујућа трака сиве
боје ширине 4 - 5 cm нашивена је напред на блузи изнад линије сечења, изнад
џепова, и на леђима у истој висини изнад одштампаног логоа, а на
панталонама испод колена целим обимом ногавица 2 траке ширине 4 - 5 cm.
Ногавице панталона нису равног кроја, већ се сужавају благо од колена до
зглобова. На доњем делу ногавице, целим обимом, нашивене су по две
рефлектујуће траке ширине 4 cm. Такође, на ногавицама панталона, осим
стандардних џепова на боку, потребно је предвидети на обе ногавице изнад
колена дубоке равне џепове који се затварају чичак траком. На левој страни
блузе, у висини џепа, потребно је оставити део за качење металне
значке/легитимације.
Сировински састав: одело - полиестер 50 %, памук 50 %, уз дозвољена
одступања од ± 3 %; уложак - штепани од полиестера 100 % са ,,кофлином''
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Површинска маса: одело - 235 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %; уложак 55 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % (постава) и 200 g/m2 уз дозвољена
одступања од ± 5 % (кофлин)
Карактеристике: Користи се при раду радника за заштиту од хладноће,
прљавштине, атмосферских падавина, воде, исплачних материја и сл.
Заштитно зимско одело у свакој појединачној дефинисаној величини мора да
задовољи специфична ергономска својства дефинисана референтним
стандардом, без могућности изазивања повреда и без ограничења покрета у
било ком споју. Сви делови одеће треба да су одговарајуће пропорционални и
позиционирани на кориснику, узимајући у обзир амбијенталне факторе, као и
покрете и позе које носилац може заузети у току обављања својих радних
задатака.
Остале карактеристике: водоодбојно
Боја: тегет, плава
2.10. Радни комбинезон
Модел: Радни комбинезон (једноделни радни комбинезон). Радни комбинезон
се закопчава рајсфершлусом (са ливеним - ,,трактор'' зупцима на пластичној
траци) прeкo кojeг je сa лeвe стрaнe пoкривнa лajснa кoja сe чичак траком
причвршћуje зa дeсну стрaну радног комбинезона. Џепови су постављени тако
да не ометају слободу кретања корисника, кад су уобичајено напуњени. Сви
џепови морају имати паспул жуте боје. Потребно је да се поставе два џепа са
предње стране у пределу бокова, два на средини у пределу груди 20 cm испод
крагне и по један са спољне стране ногавица изнад колена, сви џепови се
затварају чичак траком и обележени су паспулом жуте боје. Рефлектујућа трака
сиве боје ширине 2 cm нашивена је изнад предела груди и на оба рукава у истој
линији са траком изнад груди, а на панталонама испод колена целим обимом
ногавица 2 траке ширине 4 - 5 cm. Ногавице панталона нису равног кроја, већ
се сужавају благо од колена до зглобова. Потребно је да на леђима радног
комбинезона постоји ластиш који регулише ширину одела.
Сировински састав: полиестер 50 %, памук 50 % уз дозвољена одступања од ±
3%
Површинска маса: 208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
Карактеристике: Користи се при раду радника за заштиту од прљавштине,
атмосферских падавина, воде, исплачних материја и сл. Радни комбинезон у
свакој појединачној дефинисаној величини мора да задовољи специфична
ергономска својства дефинисана референтним стандардом, без могућности
изазивања повреда и без ограничења покрета у било ком споју. Сви делови
одеће треба да су одговарајуће пропорционални и позиционирани на кориснику,
узимајући у обзир амбијенталне факторе, као и покрете и позе које носилац
може заузети у току обављања својих радних задатака.
Остале карактеристике: водоодбојно
Боја: тегет
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3. Узорци
Наручилац захтева од изабраног понуђача да му у року од 7 дана од дана
закључења уговора, достави узорке свих артикала из обрасца понуде.
Достављени узорци морају задовољити стандарде квалитета које је наручилац
навео. За доказивање испуњености стандарда квалитета кога наручилац
захтева у техничком опису, понуђач је дужан да за сваки достављени узорак
достави исправу о његовој усаглашености као готовог производа (узорка) са
стандардима које је наручилац навео.
Наручилац ће извршити преглед свих достављених узорака односно
утврђиваће да ли су узорци израђени на начин како је то захтевао наручилац и
да ли су му за то достављени докази које је захтевао.
Уколико изабрани понуђач не достави узорке у року или се прегледом узорака
утврди да не одговарају техничком опису односно да нису достављени докази
(стандарди квалитета) наручилац ће применити уговорне одредбе које се
односе на рок, место и друге услове испоруке односно на квалитет добара,
пратеће услуге, утврђивање количина испоручених добара и рекламације.
Наручилац ће задржати узорке који ће имати контролну функцију у току
извршења уговора односно квалитет свих поручених и испоручених артикала
утврђиваће се на основу задржаних узорака. Вредност задржаних узорака
наручилац ће надокнадити понуђачу коме буде додељен уговор, по јединичним
ценама из обрасца понуде и у року који буде наведен у уговору.
4. Провера квантитета и квалитета и рекламација
Испоручена добра морају задовољити стандарде квалитета које је наручилац
навео. За доказивање испуњености стандарда квалитета које наручилац
захтева у техничком опису, изабрани понуђач је дужан да за сваку испоруку
достави исправу о њеној усаглашености са стандардима које је наручилац
навео. Уколико исправе које изабрани понуђач доставља нису на српском
језику, понуђач је дужан да их преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Приликом примопредаје, наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да не постоји сагласност наручиоца и испоручиоца у погледу
саобразности испоручених добара са захтеваним квалитетом, наручилац може
да затражи од акредитоване и овлашћене лабораторије да изврши додатну
проверу квалитета испоручене опреме. У случају да акредитована лабораторија
утврди недостатке квалитета било које испоруке, наручилац ће применити
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одредбу уговора која се односи на средство обезбеђења за добро извршење
посла.
Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 8 (осам)
дана од пријема рекламације. Уколико буде затражена додатна провера
квалитета испоручене опреме, изабрани понуђач ће отклонити недостатке по
рекламацији у року до 8 (осам) дана од дана када му је достављен извештај
акредитоване и овлашћене лабораторије.
5. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је дужан
да у року од највише 20 дана од пријема писане наруџбенице или усменог
налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене
количине предметних добара у времену између 7 и 13 часова радним данима
наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за испоруку
наручене количине предметних добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.

Партија 2
1. Врста и количина добара
УКУПНА
ОКВИРНА
КОЛИЧИНА

РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

1.
2.
3.
4.

Заштитне рукавице (дебљи слој латекса)
Заштитне рукавице зимске (ПВЦ)
Заштитне рукавице (дугачке – ПВЦ)
Ципеле плитке
Ципеле дубоке

пар.
пар.
пар.
пар.

300
80
50
70

пар.
пар.
пар.
пар.
пар.
пар.

60

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ципеле плитке (са металном заштитом)
Ципеле дубоке (са металном заштитом)
Чизме
Чизме (изнад колена)
Кломпе

5
5
40
5
10
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Сигнални прслук
Заштитни шлем
Заштитне наочаре
Заштитно одело (ПВЦ)
Кабаница кишна (,,Siret set 03120030 или одговарајуће'')

Капа зимска
Капа радна
Патике плитке (,,Braddock-L503 или одговарајуће'')

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
пар.

50
2
5
5
30
30
30
8

Напомена: У табеларном прегледу наведена је оквирно потребна количина
добара до краја 2019.године. Стварно потребне количине добара могу бити
мање или веће од наведених у зависности од потреба наручиоца.
Максимални финансијски износ набавке предметних добара одређен је
износом предвиђених средстава наручиоца од 690.000,00 динара без ПДВ-а за
целу 2019.годину.
2. Техничке карактеристике и квалитет добара
Квалитет личне заштитне опреме подразумева да иста испуњава Правилником
о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, бр. 100/2011).
2.1. Заштитне рукавице (дебљи слој латекса)
Модел: Заштитне рукавице су конструисане са пет прстију, мoчeнe, са дебљим
наносом латекса, хрaпaвe пoвршинe сa тeкстилним рeндeрoм уз руку
Сировински састав: Гумa нa 100 % пaмучнoj трикo пoдлoзи. Пaмучнo трикo
плeтивo крojeнo из дeлoвa бoчнo шивeних шaвoвa. Гумa нaнeтa нa длaн, прстe
и дeo нaдлaницe. Дeбљинa нaнoсa минимум 1,5 mm
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 420, СРПС ЕН 388
Нивo зaштитe: 3121
Боја: жута
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je рукaвицa изрaђeнa прeмa услoвимa
из тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa
тeритoриje Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним
стaндaрдoм, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико
неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском језику,
понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
2.2. Заштитне рукавице зимске
Модел: Заштитне рукавице су конструисане са пет прстију, зa рaд у мoкрим и
зимским услoвимa хрaпaвe пoвршинe нa длaну, прстимa и нaдлaници
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Карактеристике: Рукaвицe са зимским улошком за заштиту од хладноће, за
заштиту од механичких и хемијских ризика
Сировински састав: умочене целе у ПВЦ са слојем полиуретана. Пoстaвa oд
100% пaмукa.
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 388 (нивo зaштитe
4121), СРПС ЕН 374-2 (нивo 3), СРПС ЕН 374-3 (нивo 2ЈКЛ), СРПС ЕН 511(нивo
111).
Дужина: приближно 35 cm
Боја: наранџаста
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je рукaвицa изрaђeнa прeмa услoвимa
из тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa
тeритoриje Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним
стaндaрдoм, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико
неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском језику,
понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
2.3. Заштитне рукавице (дугачке - ПВЦ)
Модел: Заштитне рукавице су конструисане са пет прстију са поставом од
памука и равном манжетном
Сировински састав: умочене у ПВЦ, целобризгане на шивеној текстилној
подлози
Карактеристике: максимално отпорне на благе хемикалије, уља, раствараче и
јаке киселине
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 420, СРПС ЕН 388
Нивo зaштитe: 4121
Дужина: приближно 27 cm
Боја: црвена
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je рукaвицa изрaђeнa прeмa услoвимa
из тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa
тeритoриje Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним
стaндaрдoм, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико
неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском језику,
понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
2.4. Ципеле плитке
Модел: плитке радне ципеле без челичне капе, жаба језик
Сировински састав: лице - прирoдна кoжа, гoвeђи бoкс, прeсoвaни
Дeбљинa кoжe: 1,8 – 2 mm.
Страна
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Нaизмeничнo прeвиjaњe изнaд 50 000 циклусa.
Пoстaвa: прeдњи дeo - нeткaни тeкстил (филц); сaрицe, крaгнa, jeзик синтeтичкa плeтeнинa
Крaгнa: вeштaчкa кoжa, сa угрaђeним сунђeрoм.
Jeзик: вeштaчкa кoжa, пoстaвљeн, зaтвoрeнe жaбe фoрмe.
Пojaчaњa: прeдњи дeo - кaпнa oд тeрмoплaстичнoг мaтeриjaлa, пeтни дeo луб
oд кoнитa
Улoжнa тaбaницa: нeткaни тeкстил, вaдивa рaди oдржaвaњa.
Ђoн: 100% пoлиурeaтaн, двoслojни, са крaмпoнимa, oтпoрaн нa тeчнa гoривa,
oтпoрaн нa сaвиjaњa.
Oтпoрнoст цeлe oбућe прeмa вoди мин. 60 минутa.
Вeзивaњe: пoмoћу три пaрa мeтaлних aлки и синтeтичкe пeртлe сa
плaстифицирaним крajeвимa.
Нaчин изрaдe: бризгaнa oбућa.
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 20347
Боја: црна
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je ципeлa изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2.5. Ципеле дубоке
Модел: дубоке заштитне ципеле без челичне капе, жаба језик
Сировински састав: лице - прирoдна кoжа, гoвeђи бoкс, прeсoвaни
Дeбљинa кoжe: 1,8 – 2 mm.
Нaизмeничнo прeвиjaњe изнaд 50 000 циклусa.
Пoстaвa: прeдњи дeo - нeткaни тeкстил (филц); сaрицe, крaгнa, jeзик синтeтичкa плeтeнинa
Крaгнa: вeштaчкa кoжa, сa угрaђeним сунђeрoм.
Jeзик: вeштaчкa кoжa, пoстaвљeн, зaтвoрeнe жaбe фoрмe.
Пojaчaњa: прeдњи дeo - кaпнa oд тeрмoплaстичнoг мaтeриjaлa, пeтни дeo луб
oд кoнитa
Улoжнa тaбaницa: нeткaни тeкстил, вaдивa рaди oдржaвaњa.
Ђoн: 100% пoлиурeaтaн, двoслojни, сa крaмпoнимa прoфилисaн у циљу
спрeчaвaњa прoклизaвaњa, aнтистaтик, oтпoрaн нa тeчнa гoривa и нa
рaзблaжeнe кисeлинe, oтпoрaн нa сaвиjaњe
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН ИСО 20347 O1
СРЦ, СРПС ИСО 2589, СРПС ЕН ИСО 20344
Oтпoрнoст цeлe oбућe прeмa вoди мин. 60 минутa.
Вeзивaњe: пoмoћу четири пaрa мeтaлних aлки и синтeтичкe пeртлe сa
плaстифицирaним крajeвимa.
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Нaчин изрaдe: бризгaнa oбућa.
Боја: црна
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je ципeлa изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти дa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.6. Ципеле плитке (са металном заштитом)
Зaштитa прстиjу: чeличнa кaпнa. Oтпoрнoст нa удaр дo 200J
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 20345
У свему осталом опис је идентичан опису под редним бројем 2.4. за ципеле
плитке.
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je ципeлa изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти дa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.7. Ципеле дубоке (са металном заштитом)
Зaштитa прстиjу: чeличнa кaпнa. Oтпoрнoст нa удaр дo 200J
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 20345
У свему осталом опис је идентичан опису под редним бројем 2.5. за ципеле
дубоке.
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je ципeлa изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти дa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
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2.8. Чизме
Сировински састав: лице – гума; постава: пaмучна плeтeнина
Карактеристике: Чизмe су дo кoлeнa, висинa гoрњeг дeлa минимум 340 mm.
Чизмa je нeпрoпустљивa. Ђoн je гумeни, рeбрaсти, сa крaмпoнимa прoфилисaн
у циљу спрeчaвaњa прoклизaвaњa. Висинa крaмпoнa у прeдњeм дeлу ђoнa
минимум 5 mm. Дeбљинa ђoнa бeз крaмпoнa минимум 14 mm.Ђoн je oтпoрaн
нa тeчнa гoривa.
Oтпoрнoст нa прoклизaвaњe нa кeрaмичкoм пoду: клизaњe пeтe кa нaпрeд кoeфициjeнт трeњa минимум 0, 50; клизaњe прeдњeг дeлa кa нaпрeд - минимум
0,40.
Нaчин изрaдe: цeлoгумeнa oбућa.
Квалитет: у складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 20347
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je чизма изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти дa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.9. Чизме (изнад колена)
Сировински састав: лице – гумa нa тeкстилнoj пoдлoзи, сa мeтaлнoм кoпчoм нa
врху спoљнe стрaнe зa учвршћивaњe чизмe приликoм кoришћeњa; Пoстaвa:
тeкстил - пaмучнa плeтeнинa
Карактеристике: Чизмa тип E - изнaд кoлeнa.
Ђoн сa крaмпoнимa: гумa, прoфилисaн у циљу спрeчaвaњa прoклизaвaњa
Нaчин изрaдe: цeлoгумeнa oбућa.
Квалитет: у складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 20347
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Републике
Србиje, сeртификaт o прeглeду типa дa je чизма изрaђeнa прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти дa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.10. Кломпе
Сировински састав: лице – природна кожа; ђон - полиуретан
Карактеристике: анатомски обликоване
Боја: бела
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2.11. Сигнални прслук
Карактеристике: рефлектујући прслук
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 471
Боја: флуоросцентна наранџаста
2.12. Заштитни шлем
Модел: Зaштитни шлeм oд пoлиeтилeнa висoкe густoћe, глaткe пoвршинe.
Спoљни дeo кaцигe сa вeнтилaциjoм сa ширитoм стaндaрднe дужинe. У гoрњeм
дeлу шкoљкe при врху сa лeвe и дeснe стрaнe, мoрa имaти минимум пo 3
oтвoрa зa вeнтилaциjу. Кaиш oкo глaвe и зaдњeг дeлa врaтa
Држaч: пoлиeтилeн висoкe густинe.
Пoдeшaвaњe кaишa oкo глaвe: систeм сa пoдeсивoм трaкoм.
Знojницa: тeкстилнa - aпсoрбуje знoj сa чeлa
Систeм трaкa oкo брaдe сa 4 тaчкe.
Teжинa шлeмa: 320-350 g.
Шлeм мoрa пoсeдoвaти мoгућнoст зa дoдaтнo пoстaвљaњe кoмпaтибилнoг
зaштитнoг визирa и aнтифoнa.
Oзнaкa стaндaрдa мoрa бити трajнo утиснутa нa шлeму, кao и дaтум
прoизвoдњe.
Квалитет: у складу са стандардом СРПС ЕН 397 и СРПС ЕН 50365
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви:
Сeртификaт o прeглeду типa дa je шлeм изрaђeн прeмa услoвимa из тeхничкe
спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист oднoснo тeхничку спeцификaциjу прoизвoђaчa дa je aртикaл
усaглaшeн сa трaжeним кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу,
oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико неки од докумената које изабрани понуђач
доставља није на српском језику, понуђач је дужан да га преведе на српски
језик. Превод мора бити оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2.13. Заштитне наочаре
Сировински састав: Заштитне наочаре од ПВЦ; вeнтилaциja oд пoлиeтилeнa и
чeликa; стaклa oд пoликaрбoнaтa; елaстичнa гумeнa трaкa зa oкo глaвe
прeкривeнa пoлиeстeрoм.
Карактеристике: Стaклa и тeлo нaoчaрa пружajу зaштиту oд брзих чeстицa
срeдњe eнeргиje нa 120 m/s.
Oптичкa клaсa: 1.
Teлo нaoчaрa служи зa зaштиту oд вeликих чeстицa прaшинe, тeчних кaпљицa и
тoпљeнoг мeтaлa.
Квалитет: у складу са стандардом СРПС ЕН 166
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви:
Сeртификaт o прeглeду типa дa су наочаре изрaђeне прeмa услoвимa из
тeхничкe спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
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Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист oднoснo тeхничку спeцификaциjу прoизвoђaчa дa je aртикaл
усaглaшeн сa трaжeним кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу,
oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико неки од докумената које изабрани понуђач
доставља није на српском језику, понуђач је дужан да га преведе на српски
језик. Превод мора бити оверен од стране овлашћеног судског тумача.
2.14. Заштитно одело (ПВЦ)
Модел: Двoдeлнo кишнo oдeлo.Сaстojи сe oд jaкнe и пaнтaлoнa.
Сировински састав: пoлиeстaрска плeтeнина прeсвучeнe ПВЦ-oм
Пoвршинскa мaсa: 160-180 g/m2.
Карактеристике: Шaвoви oдeлa су шивeни, a пoтoм вaрeни дa нe прoпуштajу
вoду. Jaкнa имa кaпуљaчу сa гajтaнoм зa зaтeзaњe. Пaнтaлoнe су клaсиичнoг
крoja у струку имajу кaиш зa зaтeзaњe. Кишнo oдeлo je вoдooдбojнo и
вoдoнeпрoпуснo.
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви: Извештај о
испитивању издaт oд стрaнe акредитоване лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико упутство које изабрани понуђач доставља није на српском језику,
понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
2.15. Кабаница кишна
Модел: Кабаница кишна са капуљачом сa гajтaнoм зa зaтeзaњe, кoja сe нe
скидa (,,Siret set 03120030 или одговарајуће'').
Сировински састав: пoлиeстaрска тканина прeсвучeнe полиуретаном
Карактеристике: Кишнa кaбaницa je вoдoнeпрoпуснa. Дизајнирана за заштиту
од најмањих опасности, посебно од неекстремних временских услова.
Водоотпорни слој израђен је од меког полиуретана који се не сме дуже време
излагати температурама вишим од 50 степени или нижим од 0 степени.
Отпорност на водопропусност: класа 3 према ЕН 343:2003+А1:2007
Отпорност на пропусност водене паре: класа 1 према ЕН 343:2003+А1:2007
Производ мора бити усклађен са захтевима према 89/686/ЕЕЦ
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви:
дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдoм и упутствo зa упoтрeбу,
oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико неки од докумената које изабрани понуђач
доставља није на српском језику, понуђач је дужан да га преведе на српски
језик. Превод мора бити оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2.16. Капа зимска
Модел: Капа зимска, тoплo пoстaвљeнa, са штитницима за уши зa рaд зими нa
oтвoрeнoм прoстoру
Сировински састав: лице - полиестер 100% са слојем ПВЦ; постава - пaмук
100%; пунилo - пoлиeстeр 100%.
Карактеристике: термоизолацијска и водонепропусна за заштиту главе радника
од лаких механичких повреда, хладноће и прљавштине.
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Боја: тегет
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви извeштaj o
испитивaњу издaт oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje нa тeритoриjи Србиje, као и
упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe. Уколико упутство које
изабрани понуђач доставља није на српском језику, понуђач је дужан да га
преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од стране овлашћеног
судског тумача.
2.17. Капа радна
Модел: Капа ,,jockey или одговарајуће''
Сировински састав: памук 100 %
Боја: тегет
2.18. Патике плитке
Модел: Плитке радне патике ,,Braddock-L503 или одговарајуће''
Квалитет: у складу са општим условима стандарда СРПС ЕН 20345
Сировински састав: горњи део - црна нубук кожа отпорна на воду
Дeбљинa: 1,6 – 1,8 mm.
Пoстaвa задњег дела: тeкстил; пропушта ваздух; отпорна на абразију; црне
боје; дебљина 1,2 mm
Пoстaвa бочног дела: Sany-dry; пропушта ваздух; антибактеријска; отпорна на
абразију; црне боје; дебљина 1,2 mm
Ђoн: антистатични пoлиурeaтaн – ТПУ; директно убрзиган на горњи део ђона
Спољашњи ђoн: плава ТПУ; отпорна на клизање; отпорна на абразију; отпорна
на угљоводонике
Средњи ђoн: црни пoлиурeaтaн ниске густине; удобан; отпоран на удар
Заштита прстију: од алуминијума; веома лагана: отпорност на удар до 200 Ј и
отпорност на притисак до 1.500 kg
Неметална АПТ плочица у ђону који је отпоран на пробадање.
Напомена: Изабрани понуђач је дужан да у прилогу понуде дoстaви:
сeртификaт o прeглeду типa дa je патика изрaђeнa прeмa услoвимa из тeхничкe
спeцификaциje издaт oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjу o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдoм,
тeхнички лист прoизвoђaчa дa je aртикaл усaглaшeн сa трaжeним
кaрaктeристикaмa, као и упутствo зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe.
Уколико неки од докумената које изабрани понуђач доставља није на српском
језику, понуђач је дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
3. Узорци
Наручилац захтева од изабраног понуђача да му у року од 7 дана од дана
закључења уговора, достави узорке свих артикала из обрасца понуде.
Достављени узорци морају задовољити стандарде квалитета које је наручилац
навео. За доказивање испуњености стандарда квалитета кога наручилац
захтева у техничком опису, понуђач је дужан да за сваки достављени узорак
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достави исправу о његовој усаглашености као готовог производа (узорка) са
стандардима које је наручилац навео.
Наручилац ће извршити преглед свих достављених узорака односно
утврђиваће да ли су узорци израђени на начин како је то захтевао наручилац и
да ли су му за то достављени докази које је захтевао.
Уколико изабрани понуђач не достави узорке у року или се прегледом узорака
утврди да не одговарају техничком опису односно да нису достављени докази
(стандарди квалитета) наручилац ће применити уговорне одредбе које се
односе на рок, место и друге услове испоруке односно на квалитет добара,
пратеће услуге, утврђивање количина испоручених добара и рекламације.
Наручилац ће задржати узорке који ће имати контролну функцију у току
извршења уговора односно квалитет свих поручених и испоручених артикала
утврђиваће се на основу задржаних узорака. Вредност задржаних узорака
наручилац ће надокнадити понуђачу коме буде додељен уговор, по јединичним
ценама из обрасца понуде и у року који буде наведен у уговору.
4. Провера квантитета и квалитета и рекламација
Испоручена добра морају задовољити стандарде квалитета које је наручилац
навео. За доказивање испуњености стандарда квалитета које наручилац
захтева у техничком опису, изабрани понуђач је дужан да за сваку испоруку
достави исправу о њеној усаглашености са стандардима које је наручилац
навео. Уколико исправе које изабрани понуђач доставља нису на српском
језику, понуђач је дужан да их преведе на српски језик. Превод мора бити
оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Приликом примопредаје, наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да не постоји сагласност наручиоца и испоручиоца у погледу
саобразности испоручених добара и узорака са захтеваним квалитетом,
наручилац може да затражи од акредитоване и овлашћене лабораторије да
изврши додатну проверу квалитета испоручене опреме. У случају да
акредитована лабораторија утврди недостатке квалитета било које испоруке,
наручилац ће применити одредбу уговора која се односи на средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Недостатке по рекламацији изабрани понуђач ће отклонити у року до 8 (осам)
дана од пријема рекламације. Уколико буде затражена додатна провера
квалитета испоручене опреме, изабрани понуђач ће отклонити недостатке по
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рекламацији у року до 8 (осам) дана од дана када му је достављен извештај
акредитоване и овлашћене лабораторије.
5. Рок и место испоруке добара
Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је дужан
да у року од највише 7 дана од пријема писане наруџбенице или усменог
налога упућеног путем телефона, изврши појединачну испоруку наручене
количине предметних добара у времену између 7 и 13 часова радним данима
наручиоца (понедељак-петак). Наручилац задржава право да за испоруку
наручене количине предметних добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (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 у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:

За партију 1 (радна одећа):
1) располаже неопходним техничким капацитетом и то:
1.1. да располаже са најмање 10 шиваћих машина (радних,
специјалки);
1.2. Површинска маса основног материјала од којег се израђује
радна одећа мора износити:
-

208 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % у складу са
стандардом SRPS F.S2.016:1986 за мантиле радне, заштитно
летње одело, заштитно летње одело (с трегерима), прслук
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-

-

зимски, заштитно летње одело (паркинг сервис) и радни
комбинезон;
235 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % у складу са
стандардом SRPS F.S2.016:1986 за заштитно зимско одело и
заштитно зимско одело (паркинг сервис);
155 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 % у складу са
стандардом SRPS F.S2.016:1986 за зимске јакне;

1.3. Сировински састав основног материјала од којег се израђује
радна одећа мора се састојати од:
-

-

полиестера 50 %, памука 50 %, уз дозвољена одступања од ± 3
% за мантиле радне, заштитно летње одело, заштитно летње
одело (с трегерима), прслук зимски, заштитно летње одело
(паркинг сервис), радни комбинезон, заштитно зимско одело и
заштитно зимско одело (паркинг сервис);
полиестера 100 % у складу са стандардом SRPS EN ISO 183311:2012 за зимске јакне;

1.4. Површинска маса материјала од којег се израђују улошци за
сву радну одећу мора износити 55 g/m2 уз дозвољена одступања од
± 5 % (постава) и 200 g/m2 уз дозвољена одступања од ± 5 %
(кофлин) у складу са стандардом SRPS F.S2.016:1986;
1.5. Сировински састав материјала од којег се израђују улошци за
сву радну одећу мора се састојати од полиестера 100 % у складу са
стандардом SRPS EN ISO 1833-1:2012;
2) располаже неопходним пословним капацитетом и то:
2.1. да је у 2015, 2016. и 2017.години остварио укупне пословне
приходе у износу од најмање 70.000.000,00 динара без ПДВ-а.
3) располаже неопходним кадровским капацитетом и то:
3.1. да има у радном односу најмање 10 запослених за месец
новембар 2018.године.
За партију 2 (остала заштитна опрема):
1) располаже неопходним техничким капацитетом и то:
1.1. Понуђена добра морају бити усаглашена са техничком
спецификацијом и стандардима.
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
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1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатни услов испуњавају заједно.
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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,
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 мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да затражи да достави копију захтеваних
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи
и од осталих понуђача.
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. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона уколико је уписан у регистар понуђача у складу са
одредбама члана 78. Закона, нити је дужан да доказује испуњеност истих
обавезних услова за члана групе понуђача и подизвођача који су уписани у
регистар понуђача.
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.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, у
случају да наручилац то тражи од понуђача чија је понуда оцењена као
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најповољнија односно другог понуђача, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда);
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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За партију 1 (радна одећа):
1) Технички капацитет:
1.1. за најмање 10 шиваћих машина (радних, специјалки) –
фотокопија књиговодствених картица основног средства или извода
из главне књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне
листе са стањем на дан 31.12.2017.године или фотокопије рачуна о
куповини;
1.2, 1.3, 1.4. и 1.5. извештаја о испитивању материјала од стране
акредитоване лабораторије од било којег датума. Уз извештај може
да се достави сертификат о акредитацији лабораторије која је
вршила тражена испитивања са обимом акредитације у делу који се
односи на захтевана испитивања. Наручилац ће извршити проверу
акредитације увидом у јавну базу на званичној интернет страни
Акредитационог тела Србије. У случају да извештај није издат на
име понуђача, понуђач уз извештај мора да достави Изјаву којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
ће се сва радна одећа израђивати од материјала чији је произвођач
односно добављач лице на чије име је издат извештај о испитивању
(образац IX);
НАПОМЕНА: Није потребно радити испитивања материјала у свим
бојама, већ само у једној по избору понуђача.
2) Пословни капацитет:
2.1. фотокопије биланса успеха за 2015, 2016. и 2017.годину.
3) Кадровски капацитет:
3.1. фотокопије извода из електронске базе података
управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС) из појединачне
пријаве за порез и доприносе по одбитку за обрачунски
месец новембар 2018.године којим понуђач доказује
најмање 10 запослених.

Пореске
пореске
период да има

За партију 2 (остала заштитна опрема):
1) Технички капацитет:
1.1. извeштajа o испитивaњу издaтих oд aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje
нa тeритoриjи Републике Србиje, сeртификaта o прeглeду типa дa
су добра изрaђeнa прeмa услoвимa из тeхничкe спeцификaциje
издaтих oд стрaнe кoнтрoлнe лaбoрaтoриje сa тeритoриje
Републике Србиje, дeклaрaциjа o усaглaшeнoсти сa трaжeним
стaндaрдима, тeхничких листова прoизвoђaчa, као и упутстава зa
упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe, за она добра за која су ови
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документи тражени у складу са напоменама из поглавља III тачка 2.
под називом: Техничке карактеристике и квалитет добара, за
партију 2. Уз извештај aкрeдитoвaнe лaбoрaтoриje може да се
достави сертификат о акредитацији лабораторије која је вршила
тражена испитивања са обимом акредитације у делу који се односи
на захтевана испитивања. Наручилац ће извршити проверу
акредитације увидом у јавну базу на званичној интернет страни
Акредитационог тела Србије. Уколико неки од докумената које
изабрани понуђач доставља није на српском језику, понуђач је
дужан да га преведе на српски језик. Превод мора бити оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
1.2. изјаве којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу понуђач потврђује да се достављени документи из
претходне тачке односе на осталу заштитну опрему коју ће
испоручивати у току важења уговора (образац X).
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
3.1.1. ПАРТИЈА 1
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то за партију 1 – набавку радне одеће, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у
време подношења понуде.
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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3.1.2. ПАРТИЈА 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то за партију 2 – набавку остале заштитне опреме,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на територији
стране државе, односно у супротном уписати назив стране државе);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време у
време подношења понуде.

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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3.2.1. ПАРТИЈА 1
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то за партију 1 – набавку радне
одеће, 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 / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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3.2.2. ПАРТИЈА 2
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца Јавног
комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то за партију 2 – набавку остале
заштитне опреме, 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 / стране државе
______________________ (прецртати ако седиште није на
територији стране државе, односно у супротном уписати назив
стране државе).
Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуде се подносе непосредно или путем поште у једној затвореној коверти
или кутији, без обзира на број партија за које понуђач подноси понуду, са
назнаком ''Понуда за јавну набавку личне заштитне опреме, за партију/е
_____________________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ'' на
адресу ЈКП ,,Ивањица'', ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког
радног дана од 7,00 до 15,00 часова. Понуђач је дужан да на полеђини коверте
односно кутије назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе, адресе, телефоне и контакт особе свих
учесника у заједничкој понуди.
Крајњи рок за достављање понуда је 14.03.2019.године,
часова. Понуде које стигну после наведеног рока
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са
иста поднета неблаговремено.

и то до 12,00
сматраће се
и по окончању
назнаком да је

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.
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и
техничким условима који важе у Републици Србији.
Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све
прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ
потписан и оверен печатом од стране одговорног лица.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
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дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани
и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да
се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Сви обрасци и изјаве који су саставни део конкурсне документације морају бити
попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима
Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, парафира и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. Група понуђача може да се определи да сваку
страну Модела уговора потпишу и печатима овере сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити сваку страну Модела уговора, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора. У случају да се понуђачи определе да један
понуђач из групе потписује и печатом оверава стране Модела уговора,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Обавезни саставни делови понуде:
РЕДНИ
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ДОКУМЕНТИ
Обрасци изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке (Обрасци 3) за сваку партију посебно и за сваког подизвођача
посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци понуде (Обрасци VI)
за сваку партију посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом модели уговора (Обрасци VII)
за сваку партију посебно
Попуњени, потписани и оверени печатом обрасци изјаве о независној
понуди (Обрасци VIII) за сваку партију посебно
Фотокопије књиговодствених картица основног средства или извода из
главне књиге (од било којег датума) или фотокопије пописне листе са
стањем на дан 31.12.2017.године или фотокопије рачуна о куповини за
најмање 10 шиваћих машина (радних, специјалки) – за партију 1
Извештаји о испитивању материјала израде – за партију 1
Фотокопије биланса успеха за 2015, 2016. и 2017.годину – за партију 1
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8.

9.

10.
11.
12.

Фотокопија извода из електронске базе података Пореске управе
Републике Србије (ЕБП-ПУРС) из појединачне пореске пријаве за порез
и доприносе по одбитку за обрачунски период - месец новембар
2018.године којим понуђач доказује да има најмање 10 запослених – за
партију 1
Извeштajи o испитивaњу, сeртификaти o прeглeду типa, дeклaрaциjе o
усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдима, тeхнички листови
прoизвoђaчa, упутстава зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe у
складу са напоменама из поглавља III тачка 2. под називом: Техничке
карактеристике и квалитет добара – само за партију 2
Попуњен, потписан и оверен печатом образaц изјаве о материјалу
израде (Образац IX) – само за партију 1 у случају да извештај о
испитивању није издат на име понуђача
Попуњен, потписан и оверен печатом образaц изјаве о документима
(Образац X) – само за партију 2
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке (само за заједничку понуду)

3. ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе не које се партије понуда односи.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
У свим партијама понуђачи морају понудити све артикле из образаца понуде,
уписати јединичне цене и укупне цене за сваки артикал, као и укупне цене за
целокупне набавке појединачних партија. Свака понуда која не буде сачињена
на описан начин биће одбијена као неприхватљива, из разлога што би
другачије сачињена понуда била неодговарајућа јер не би потпуно испуњавала
све техничке спецификације наручиоца, нити би било није могуће утврдити
њену стварну садржину и упоредити је са другим понудама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
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Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву биће припремљено,
означено и достављено, на начин који је одређен за подношење понуде, са
ознаком на коверти “Измена понуде”, “Допуна понуде” или “Опозив
понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ личне заштитне опреме, за партију/е
_____________________ (навести број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ, на
адресу ЈКП ,,Ивањица'', ул.Милинка Кушића бр.61, 32250 Ивањица, сваког
радног дана од 7,00 до 15,00 часова.
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.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека крајњег
рока за подношење.
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, 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
Понуђач је дужан да наведе у понуди да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико ангажује подизвођача, понуђач је
дужан да наведе у својој понуди 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 у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Сва доспела потраживања Наручилац ће преносити искључиво понуђачу.
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:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора;
али и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће издавати рачуне;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу
са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Искључено је авансно плаћање. Свака понуда у којој буде тражено авансно
плаћање одбиће се као неприхватљива.
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Плаћање се врши по испостављеним рачунима, сачињеним на основу
извршене испоруке добара и јединичних цена из понуде, и то у року који не
може бити краћи од 15 дана и не дужи од 45 дана од дана испостављања
сваког рачуна.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.
9.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Место испоруке добара је магацин наручиоца у Ивањици, ул.Милинка Кушића
б.б.
Испорука предметних добара је сукцесивна у току трајања уговора и врши се по
потреби и појединачним наруџбинама наручиоца. Изабрани понуђач је дужан
да у року од највише 20 дана за прву партију, односно 7 дана за другу
партију, од пријема писане наруџбенице или усменог налога упућеног путем
телефона, изврши појединачну испоруку наручене количине предметних добара
у времену између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине предметних
добара определи одређени датум.
Изабрани понуђач је дужан да изврши истовар предметних добара на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом. Уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, изабрани понуђач је дужан да на исти
начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
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
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Цену је потребно изразити нумерички.
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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.
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи
промену јединичних цена само у случају да у току извршења уговора, дође до
раста потрошачких цена у Републици Србији за више од 3,5 % од дана
закључења уговора, на основу званичних података Републичког завода за
статистику, и то на основу захтева изабраног понуђача за измену уговорене
цене.
Уколико се наручилац сагласи са захтевом изабраног понуђача, измена
јединичне цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са
важењем за будуће испоруке. Све захтеване испоруке, до дана подношења
захтева за повећање цене, морају се испоручити по тада важећој цени.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда
наручиоцу бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року. Меница, 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 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока
рачунајући од 31.12.2019.године.
Наручилац ће уновчити меницу уколико изабрани понуђач не отклони утврђене
недостатке или скривене мане на испорученим добрима.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити понуђачу којем је додељен
уговор, по истеку рока на који је издата.
У случају самосталног давања понуде или понуде са подизвођачем, захтевану
меницу предаје понуђач којем је додељен уговор на основу његове прихваћене
понуде која је наручиоцу предата самостално односно која је наручиоцу
предата са подизвођачем.
У случају доделе уговора групи понуђача, меницу предаје члан групе понуђача
који је за то одређен њиховим међусобним споразумом.
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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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Понуђач може, у писаном облику, односно путем поште, електронске поште или
факсом, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
(пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну
набавку личне заштитне опреме''.
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
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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.
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не
одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као
неприхватљива.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена цена.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке
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и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: jakopko@mts.rs, факсом на број: 032/664-170 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу ЈКП ,,Ивањица'', ул.Милинка Кушића
бр.61, 32250 Ивањица.
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 објављује обавештење о
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте
није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став
3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека
рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева
из члана 149. ставови. 3. и 4. Закона, 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.
Страна

44/ 83

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.1-1-6/2019
НАБАВКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи
следеће елементе:
1.1. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
1.2. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да
потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно
налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
1.3. износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
1.4. број рачуна: 840-30678845-06;
1.5. шифру плаћања: 153 или 253;
1.6. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-16/2019;
1.7. сврха: ЗЗП; ЈКП ,,Ивањица''; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права односно број 1-16/2019;
1.8. корисник: буџет Републике Србије;
1.9. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
1.10. потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1.1. и
1.10. за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због
тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
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
VI 1 – ПАРТИЈА 1
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку личне
заштитне опреме, наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица''
Ивањица, број 1-1-6/2019, и то за партију 1 – набавку радне одеће.
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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ лична заштитна опрема за потребе наручиоца ЈКП
,,Ивањица''
ПАРТИЈА 1:

Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

1

2

3

Мантил радни плави

ком.

20

Мантил радни бели

ком.

10

Заштитно летње одело
Заштитно летње одело (с
трегерима)

ком.

30

ком.

20

Заштитно зимско одело

ком.

30

Прслук зимски

ком.

20

Јакна зимска
Заштитно летње одело
(паркинг сервис)
Заштитно зимско одело
(паркинг сервис)

ком.

5

ком.

5

ком.

3

Радни комбинезон

ком.

5

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

4

5

УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45
дана) од дана испостављања сваког рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
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Гарантни рок у месецима од дана
примопредаје предметних добара (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање
12 месеци)
Рок испоруке у данима од дана пријема
сваке појединачне наруџбине (за наручиоца
је прихватљив рок од највише 20
календарских дана)
Магацин наручиоца у
Ивањици, ул.Милинка
Кушића б.б.

Место испоруке добара

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.
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VI 2 – ПАРТИЈА 2
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку личне
заштитне опреме, наручиоца Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица''
Ивањица, број 1-1-6/2019, и то за партију 2 – набавку остале заштитне опреме.
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
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
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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5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ лична заштитна опрема за потребе наручиоца ЈКП
,,Ивањица''
ПАРТИЈА 2:

Врста

1
Заштитне рукавице
(дебљи слој латекса)
Заштитне рукавице зимске
(ПВЦ)
Заштитне рукавице
(дугачке – ПВЦ)

Јединица
мере

Оквирна
количина
за период
испоруке

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

пар.

300

пар.

80

пар.

50

Ципеле плитке

пар.

70

Ципеле дубоке

пар.

60

пар.

5

пар.

5

Чизме

пар.

40

Чизме (изнад колена)

пар.

5

Кломпе

пар.

10

Сигнални прслук

ком.

50

Заштитни шлем

ком.

2

Заштитне наочаре

ком.

5

Заштитно одело (ПВЦ)

ком.

5

Кабаница кишна (,,Siret set 03120030
или одговарајуће'')

ком.

30

Капа зимска

ком.

30

Капа радна

ком.

30

пар.

8

Ципеле плитке
(са металном заштитом)
Ципеле дубоке
(са металном заштитом)

Патике плитке (,,Braddock-L503 или
одговарајуће'')
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УКУПНО:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок плаћања (за наручиоца је прихватљив
рок од најмање 15 дана, али не дужи од 45
дана) од дана испостављања сваког рачуна
Рок важења понуде (не може бити краћи од
60 дана од дана отварања понуда)
Гарантни рок у месецима од дана
примопредаје предметних добара (за
наручиоца је прихватљив рок од најмање
12 месеци)
Рок испоруке у данима од дана пријема
сваке појединачне наруџбине (за наручиоца
је
прихватљив рок
од
највише
7
календарских дана)
Магацин наручиоца у
Ивањици, ул.Милинка
Кушића б.б.

Место испоруке добара

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.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
VII 1 – ПАРТИЈА 1
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 1: НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, Ул. Милинка
Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-8529977 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Владимир
Бојановић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
личне заштитне опреме бр.1-1-6/2019 наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом
о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима
се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале
вредности по партијама, и то набавке личне заштитне опреме за потребе
Наручиоца, под редним бројем 1-1-6/2019;
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- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, за партију бр.1, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука личне заштитне опреме за потребе Наручиоца у
количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном
документацијом
и
понудом
Испоручиоца
бр.
__________
од
______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку личне
заштитне опреме и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку личне заштитне опреме
са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на
број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
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а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку личне заштитне
опреме, на начин како су то утврдили Споразумом о заједничком наступу број
_________ од _____________ којим су се међусобно и према Наручиоцу
обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење
овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.

КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоручи личну заштитну опрему за потребе
Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста

Јединица
мере

Оквирна
количина за
период
испоруке

1

2

3

Мантил радни плави

ком.

20

Мантил радни бели

ком.

10

Заштитно летње одело

ком.

30

Заштитно летње одело (с трегерима)

ком.

20

Заштитно зимско одело

ком.

30

Прслук зимски

ком.

20

Јакна зимска

ком.

5

ком.

5

ком.

3

ком.

5

Заштитно
сервис)
Заштитно
сервис)

летње

одело

(паркинг

зимско

одело

(паркинг

Радни комбинезон

и то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
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Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене личне заштитне опреме из
става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини
саставни део Уговора.

Члан 3.
Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току
извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за
више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података
Републичког завода за статистику, и то на основу захтева Испоручиоца, за
измену уговорене цене.
Уколико се Наручилац сагласи са захтевом Испоручиоца, измена јединичне
цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за
будуће испоруке.
Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају
се испоручити по тада важећој цени.
У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које
Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.

УЗОРЦИ
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора,
достави Наручиоцу узорке свих артикала из члана 2. овог Уговора, који
одговарају уговореном опису и задовољавају уговорене стандарде квалитета.
Уколико Испоручилац не достави узорке у року или се прегледом узорака
утврди да не одговарају уговореном техничком опису односно да нису
достављени докази да одговарају уговореним стандардима квалитета, у
погледу међусобних права и обавеза Наручиоца и Испоручиоца сходно ће се
применити уговорне одредбе које се односе на рок, место и друге услове
испоруке односно на квалитет добара, пратеће услуге, утврђивање количина
испоручених добара и рекламације.

РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним
наруџбинама Наручиоца, у складу са његовим потребама у погледу врста,
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димензија, количина и квалитета добара, у периоду од закључења уговора до
31.12.2019.године.
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у
оквиру једне наруџбине.
Члан 6.
Испоручилац је дужан да у року од __________ дана од пријема писане
наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши
појединачну испоруку наручене количине личне заштитне опреме у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине и врсте личне
заштитне опреме, определи одређени датум.
Испоручилац је дужан да изврши истовар личне заштитне опреме на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин
(у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року,
Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан
неоправданог кашњења.
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговореног
рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу
уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за
испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 8.
Место испоруке предметних добара је магацин наручиоца у Ивањици,
ул.Милинка Кушића б.б.
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Члан 9.
У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,
Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене
на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се
доставе исправни рачуни.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,
предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног
квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, узорцима,
важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту
добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и
одредбама овог уговора.
За доказивање испуњености уговореног стандарда квалитета које Наручилац
захтева у техничком опису конкурсне документације, Испоручилац је дужан да
за сваку испоруку достави исправу о њеној усаглашености са уговореним
стандардима.
Уколико исправе које Испоручилац доставља нису на српском језику, дужан је
да достави превод оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Члан 11.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
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добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 8
(осам) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара
од стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 12.
Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог уговора у
гарантном року од ___________ месеци од дана примопредаје сваке испоруке
(за наручиоца је прихватљив рок од најмање 12 месеци).
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси
Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је
обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана
уговора, продужава се за време немогућности њихове употребе због
недостатка и отклањања недостатака.
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да
Наручиоцу у даљем року од 8 (осам) дана испоручи ново добро уговореног
квалитета, уместо добра на којем се нису могли отклонити недостаци.
У случају да је због утврђеног недостатка извршена замена предметног добра
или његова битна оправка, гарантни рок почиње тећи поново од испоруке
поправљеног добра.
У случају да не постоји сагласност Наручиоца и Испоручиоца у погледу
саобразности испоручених добара и уговореног квалитета односно узорака,
Наручилац може да затражи од акредитоване и овлашћене лабораторије да
изврши додатну проверу квалитета испоручене опреме.
У случају да акредитована лабораторија утврди недостатке квалитета било које
испоруке, Наручилац ће применити одредбу уговора која се односи на средство
обезбеђења за добро извршење посла.
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Уколико буде затражена додатна провера квалитета испоручене опреме,
Испоручилац ће отклонити недостатке по рекламацији у року до 8 (осам) дана
од дана када му је достављен извештај акредитоване и овлашћене
лабораторије.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13.
Уговорне стране констатују да је Испоручилац при потписивању овог Уговора
предао Наручиоцу, на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од ____________________ динара што износи
10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју је Испоручилац навео у
меничном овлашћењу – писму.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока рачунајући
од 31.12.2019.године.

Члан 14.
Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони
недостатке у уговореном року из члана 12. овог Уговора, а Наручилац има
право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама
Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока
на који је издата.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _______
дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.
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Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________
отворен код ______________________________ банке.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 17.
Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог
Уговора је 31.12.2019.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене
количине личне заштитне опреме.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе
споразумно сагласе уговорне стране.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из
члана 6. и 10. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Количине и врсте личне заштитне опреме из члана 2. овог Уговора, оквирно су
предвиђене потребе Наручиоца.
Наручилац ће вршити набавку личне заштитне опреме у количинама и врстама
које одговарају његовим стварним потребама.
Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се
вршити набавка личне заштитне опреме по овом Уговору, чине предвиђена
финансијска средства Наручиоца у износу од 310.000,00 динара без пореза на
додату вредност за целу 2019.годину.
Члан 19.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
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У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.

Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
__________________

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој
понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати
странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој
понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване
податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено
лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.
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VII 1 – ПАРТИЈА 2
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2: НАБАВКА ОСТАЛЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
1. Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, Ул. Милинка
Кушића 61, ПИБ 101062119, матични број 07216840, рачун бр. 205-8529977 отворен код Комерцијалне банке, које заступа директор Владимир
Бојановић, у даљем тексту Наручилац и
у случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем:
2. ___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________,
матични број ______________, рачун бр._______________________,
отворен код пословне банке __________________________________,
које заступа _____________________, у даљем тексту Испоручилац.
у случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача из Споразума о заједничком наступу бр. _________ од
_____________ закљученог ради учествовања у поступку јавне набавке
личне заштитне опреме бр.1-1-6/2019 наручиоца Јавног комуналног
предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, чији је носилац посла одређен Споразумом
о заједничком наступу :
___________________________________, са седиштем у _______________,
улица
_________________,
ПИБ
_____________,
матични
број
______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, које заступа
_____________________, у даљем тексту Испоручилац
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима
се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале
вредности по партијама, и то набавке личне заштитне опреме за потребе
Наручиоца, под редним бројем 1-1-6/2019;
- да је Испоручилац добара доставио понуду бр. _________________ од
____________.године, за партију бр.2, која се налази у прилогу уговора и
саставни је део овог уговора;
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- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је испорука личне заштитне опреме за потребе Наручиоца у
количинама и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном
документацијом
и
понудом
Испоручиоца
бр.
__________
од
______________.године, у свему у складу са свим важећим законским и
подзаконским прописима.
у случају самосталног наступа:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу самостално врши испоруку личне
заштитне опреме и једини је одговоран за извршење овог Уговора.
у случају наступа са подизвођачем:
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу врши испоруку личне заштитне опреме
са подизвођачем и једини је одговоран за извршење овог Уговора без обзира на
број подизвођача.
Испоручилац ће испоруку вршити са следећим подизвођачима:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
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3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
у случају заједничке понуде:
Испоручиоци се обавезују да Наручиоцу заједно врше испоруку личне заштитне
опреме, на начин како су то утврдили Споразумом о заједничком наступу број
_________ од _____________ којим су се међусобно и према Наручиоцу
обавезали за реализацију испоруке, и солидарно су одговорни за извршење
овог Уговора.
Испоруку ће вршити следећи Испоручиоци:
1.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, који је одређен као
носилац посла, и овлашћен је да предузима све потребне правне радње у
поступку реализације предметне јавне набавке, а вршиће и део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
2.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора,
3.
___________________________________,
са
седиштем
у
_______________, улица _________________, ПИБ _____________, матични
број ______________, рачун бр._______________________, отворен код
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пословне банке __________________________________, и то део испоруке
који се састоји од _________________________________________________
________________________________________________________________,
а која чини _____% од укупне уговорене цене – вредности из члана 2. овог
Уговора.
КОЛИЧИНА И УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да испоручи личну заштитну опрему за потребе
Наручиоца у следећим оквирним количинама и врстама:

Врста

Јединица
мере

Оквирна количина
за период
испоруке

1

2

3

Заштитне рукавице (дебљи слој латекса)

пар.

300

Заштитне рукавице зимске (ПВЦ)

пар.

80

Заштитне рукавице (дугачке – ПВЦ)

пар.

50

Ципеле плитке

пар.

70

Ципеле дубоке

пар.

60

Ципеле плитке (са металном заштитом)

пар.

5

Ципеле дубоке (са металном заштитом)

пар.

5

Чизме

пар.

40

Чизме (изнад колена)

пар.

5

Кломпе

пар.

10

Сигнални прслук

ком.

50

Заштитни шлем

ком.

2

Заштитне наочаре

ком.

5

Заштитно одело (ПВЦ)

ком.

5

Кабаница кишна (,,Siret set 03120030 или одговарајуће'')

ком.

30
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Капа зимска

ком.

30

Капа радна

ком.

30

Патике плитке (,,Braddock-L503 или одговарајуће'')

пар.

8

и то по укупној цени која износи _____________________ динара без ПДВ-а,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене личне заштитне опреме из
става 1 на дан потписа овог Уговора утврђене Обрасцем понуде који чини
саставни део Уговора.

Члан 3.
Јединичне цене из Обрасца понуде могу се мењати само у случају да у току
извршења уговора, дође до раста потрошачких цена у Републици Србији за
више од 3,5 % од дана закључења уговора, на основу званичних података
Републичког завода за статистику, и то на основу захтева Испоручиоца, за
измену уговорене цене.
Уколико се Наручилац сагласи са захтевом Испоручиоца, измена јединичне
цене се може уговорити потписивањем посебног Анекса уговора са важењем за
будуће испоруке.
Све захтеване испоруке, до дана подношења захтева за повећање цене, морају
се испоручити по тада важећој цени.
У уговорене цене из Обрасца понуде укључени су сви трошкови које
Испоручилац има у вези са испоруком добара која су предмет овог уговора.
УЗОРЦИ
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора,
достави Наручиоцу узорке свих артикала из члана 2. овог Уговора, који
одговарају уговореном опису и задовољавају уговорене стандарде квалитета.
Уколико Испоручилац не достави узорке у року или се прегледом узорака
утврди да не одговарају уговореном техничком опису односно да нису
достављени докази да одговарају уговореним стандардима квалитета, у
погледу међусобних права и обавеза Наручиоца и Испоручиоца сходно ће се
применити уговорне одредбе које се односе на рок, место и друге услове
испоруке односно на квалитет добара, пратеће услуге, утврђивање количина
испоручених добара и рекламације.
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РОК, МЕСТО И ДРУГИ УСЛОВИ ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Испорука предметних добара ће се вршити сукцесивно, према појединачним
наруџбинама Наручиоца, у складу са његовим потребама у погледу врста,
димензија, количина и квалитета добара, у периоду од закључења уговора до
31.12.2019.године.
Наручилац није ограничен у погледу количине добара коју може поручити у
оквиру једне наруџбине.
Члан 6.
Испоручилац је дужан да у року од __________ дана од пријема писане
наруџбенице или усменог налога упућеног путем телефона, изврши
појединачну испоруку наручене количине личне заштитне опреме у времену
између 7 и 13 часова радним данима наручиоца (понедељак-петак).
Наручилац задржава право да за испоруку наручене количине и врсте личне
заштитне опреме, определи одређени датум.
Испоручилац је дужан да изврши истовар личне заштитне опреме на месту
испоруке, а трошкови истовара су укључени у јединичну цену.
Писане наруџбенице Наручилац може упућивати телефаксом, електронском
поштом или непосредном предајом, а уколико је наруџбина извршена
телефаксом или електронском поштом, Испоручилац је дужан да на исти начин
(у писаној форми) Наручиоцу пошаље потврду о пријему наруџбине.
Члан 7.
Уколико Испоручилац не изврши испоруку наручених добара у уговореном року,
Наручилац задржава право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) конкретне испоруке, за сваки дан
неоправданог кашњења.
Наручилац задржава право да раскине уговор уколико Испоручилац, својом
кривицом, буде каснио са испоруком више од 5 (пет) дана од истека уговореног
рока за испоруку, а Испоручилац је дужан да, у том случају, исплати Наручиоцу
уговорну казну из става 1.овог члана, рачунајући од дана истека рока за
испоруку па до дана раскида уговора.
У сваком случају Наручилац задржава право да од Испоручиоца захтева
накнаду материјалне штете која му је причињена због закашњења у испоруци.
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Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно
неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква
признаје по закону.
Члан 8.
Место испоруке предметних добара је магацин наручиоца у Ивањици,
ул.Милинка Кушића б.б.
Члан 9.
У року од 5 (пет) дана од сваке извршене испоруке предметних добара,
Испоручилац је у обавези да доставља Наручиоцу исправне рачуне сачињене
на основу документа о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног
лица Наручиоца.
Неисправне рачуне Наручилац ће враћати Испоручиоцу уз захтев да му се
доставе исправни рачуни.

КВАЛИТЕТ ДОБАРА, ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ,
УТВРЂИВАЊЕ КОЛИЧИНА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА И РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да, у периоду на који је овај уговор закључен,
предметна добра испоручује с пажњом доброг привредника и уговореног
квалитета, у свему према својој понуди број ____________ од ______________
године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, узорцима,
важећим прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту
добара, упутствима овлашћених лица Наручиоца и правилима струке и
одредбама овог уговора.
За доказивање испуњености уговореног стандарда квалитета које Наручилац
захтева у техничком опису конкурсне документације, Испоручилац је дужан да
за сваку испоруку достави исправу о њеној усаглашености са уговореним
стандардима.
Уколико исправе које Испоручилац доставља нису на српском језику, дужан је
да достави превод оверен од стране овлашћеног судског тумача.
Члан 11.
Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на
уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем
одмах саопшти Испоручиоцу.
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Уколико се након примопредаје на испорученим добрима покаже неки
недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је
дужан да о том недостатку писаним путем обавести Испоручиоца у року од 8
(осам) дана од дана када је открио недостатак.
У случају да је Испоручилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац
има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да
добра прегледа, односно да благовремено обавести Испоручиоца о уоченом
недостатку.
Наручилац може раскинути уговор, ако је претходно оставио Испоручиоцу
накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 8
(осам) дана од дана пријема обавештења о недостацима испоручених добара
од стране Испоручиоца.
Наручилац има право да од Испоручиоца тражи исплату уговорне казне у
износу од 0,5 % од вредности (без ПДВ-а) целе конкретне испоруке, за сваки
дан од дана извршене примопредаје добара са недостацима до дана извршене
примопредаје добара одговарајуће количине и квалитета.
Наручилац може раскинути уговор и без остављања накнадног рока, ако га је
Испоручилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно
да Испоручилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да
Испоручилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Члан 12.
Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог уговора у
гарантном року од ___________ месеци од дана примопредаје сваке испоруке
(за наручиоца је прихватљив рок од најмање 12 месеци).
За недостатке или скривене мане у гарантном року, рекламација се подноси
Испоручиоцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Испоручилац је
обавезан да отклони у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.
Трајање гаранције за квалитет испорученог добра из става 1 овог члана
уговора, продужава се за време немогућности њихове употребе због
недостатка и отклањања недостатака.
Уколико се недостаци не могу отклонити поправком, Испоручилац је дужан да
Наручиоцу у даљем року од 8 (осам) дана испоручи ново добро уговореног
квалитета, уместо добра на којем се нису могли отклонити недостаци.
У случају да је због утврђеног недостатка извршена замена предметног добра
или његова битна оправка, гарантни рок почиње тећи поново од испоруке
поправљеног добра.
У случају да не постоји сагласност Наручиоца и Испоручиоца у погледу
саобразности испоручених добара и уговореног квалитета односно узорака,
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Наручилац може да затражи од акредитоване и овлашћене лабораторије да
изврши додатну проверу квалитета испоручене опреме.
У случају да акредитована лабораторија утврди недостатке квалитета било које
испоруке, Наручилац ће применити одредбу уговора која се односи на средство
обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико буде затражена додатна провера квалитета испоручене опреме,
Испоручилац ће отклонити недостатке по рекламацији у року до 8 (осам) дана
од дана када му је достављен извештај акредитоване и овлашћене
лабораторије.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 13.
Уговорне стране констатују да је Испоручилац при потписивању овог Уговора
предао Наручиоцу, на име обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року, бланко сопствену меницу евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, затим попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од ____________________ динара што износи
10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, као и копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју је Испоручилац навео у
меничном овлашћењу – писму.
Примљена меница је безусловна, наплатива је „на први позив“, са роком
важења који мора бити 10 дана дужи од уговореног гарантног рока рачунајући
од 31.12.2019.године.

Члан 14.
Примљену меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року, Наручилац ће уновчити у целости ако Испоручилац не отклони
недостатке у уговореном року из члана 12. овог Уговора, а Наручилац има
право и да износ укупне штете коју претрпи, наплати у складу са одредбама
Закона о облигационим односима.
Члан 15.
Непротествовану меницу, Наручилац ће вратити Испоручиоцу, по истеку рока
на који је издата.
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ПЛАЋАЊЕ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом Уговору вршити на
основу исправних рачуна за испоручена предметна добра у року од _______
дана од дана испостављања исправног рачуна за сваку појединачну испоруку.
Плаћање ће се вршити на рачун Испоручиоца број ________________________
отворен код ______________________________ банке.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 17.
Овај Уговор се закључује на одређено време, а крајњи рок за важење овог
Уговора је 31.12.2019.године без обзира да ли су испоручене оквирно уговорене
количине личне заштитне опреме.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случају да се о томе
споразумно сагласе уговорне стране.
Уговор се може раскинути пре истека уговореног периода у случајевима из
члана 7. и 11. овог Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Количине и врсте личне заштитне опреме из члана 2. овог Уговора, оквирно су
предвиђене потребе Наручиоца.
Наручилац ће вршити набавку личне заштитне опреме у количинама и врстама
које одговарају његовим стварним потребама.
Због уговореног начина испоруке, максимални финансијски износ до којег ће се
вршити набавка личне заштитне опреме по овом Уговору, чине предвиђена
финансијска средства Наручиоца у износу од 690.000,00 динара без пореза на
додату вредност за целу 2019.годину.
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Члан 19.
За све оно што у погледу права и обавеза уговорних страна, није предвиђено
овим уговором, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да ће сва спорна питања у вези с применом овог
уговора настојати да реше споразумно, мирним путем у духу добре пословне
сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, надлежни суд за
решавање спора биће Привредни суд у Чачку.
Члан 21.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, од којих по три
примерка задржава свака уговорна страна.
ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
__________________

ЗА ИСПОРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР
____________________

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.
У моделу уговора су наведена по три потенцијална учесника у заједничкој
понуди и подизвођача. У случају њиховог већег броја потребно је копирати
странице на којима је предвиђено навођење осталих учесника у заједничкој
понуди, односно подизвођача и наставити низ редних бројева и унети захтеване
податке за преостале учеснике и подизвођаче. Копиране странице овлашћено
лице понуђача је дужно да потпише и овери печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
VIII 1 - ПАРТИЈА 1
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца
Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то партије број:
1. набавке радне одеће,
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, наручилац 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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VIII 1 - ПАРТИЈА 2
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 личне заштитне опреме број 1-1-6/2019, наручиоца
Јавног комуналног предузећа ,,Ивањица'' Ивањица, и то партије број:
2. набавке остале заштитне опреме,
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, наручилац 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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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МАТЕРИЈАЛУ ИЗРАДЕ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
ће се сва радна одећа у поступку јавне набавке личне заштитне опреме бр.1-16/2019 наручиоца ЈКП ,,Ивањица'', у оквиру партије 1, израђивати од
материјала чији је/су произвођач/и / добављач/и (прецртати непотребно)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести називе и адресе лица на чија имена је издат извештај о
испитивању), односно лице/а на чије име/на су издати извештаји о испитивању
материјала за израду:
бр. _____________ од __________________,
бр. _____________ од __________________,
бр. _____________ од __________________,
бр. _____________ од __________________,
бр. _____________ од __________________,
(навести
бројеве
и
датуме
издавања
извештаја)
од
стране
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(навести назив/е акредитоване/их лабораторије/а која/е је/су израдила/е
извештаје).

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОКУМЕНТИМА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
се, у прилогу понуде, достављени извeштajи, сeртификaти o прeглeду типa,
дeклaрaциjе o усaглaшeнoсти сa трaжeним стaндaрдима, тeхнички листови
прoизвoђaчa, као и упутстава зa упoтрeбу, oдржaвaњe и склaдиштeњe, односе
на осталу заштитну опрему која ће се испоручивати у току важења уговора у
поступку јавне набавке личне заштитне опреме бр.1-1-6/2019 наручиоца ЈКП
,,Ивањица'', у оквиру партије 2.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
_____________________________________, доставља укупан
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

понуђач
износ и

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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