Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

Дел. бр. 2136-09-549/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ
ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ
ПОНУЂАЧЕМ -

-Набавка техничког материјала за текуће
одржавање објекатаОзнака из општег речника набавке: 31300000, 31500000, 31700000,
44100000, 44160000, 44191000, 44300000, 44500000, 44800000

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-1.1.11/2018

Крајњи рок за достављање понуда
Јавно отварање понуда

11.10.2018. године до 10:00 часова.
11.10.2017. године у 10:30 часова.

Oктобар 2017.
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На основу чл. 39. 40 ст. 1 и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2136-09-541/2018 од 02.10.2018. године и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 2136-09-542/2018 од 02.10.2018. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности добара – технички материјал за текуће
одржавање објеката бр. Д-1.1.11/2018, ради закључења оквирног споразума са
једним понуђачем
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, спецификација, количина и опис добара,
квалитет, рок извршења, место испоруке добара
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде

3

Образац структуре цене са техничком спецификацијом и упутством како
да се попуни
Образац трошкова
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 1 тач. 1), 2) и 4)
Образац изјаве о поштовању услова из члана 75. став 2

13

XI

Модел оквирног споразума

39

XII

Образац изјаве о реализаији закључених уговора

45

XIII

Изјава о достављању финансијском средству обезбеђења
Упутство понуђачима како да сачине понуду

47

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

XIV

4
5
8
9

34
35
36
38

48

*Напомена:
Конкурсна документација има 56 стране.
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у
свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено
обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет
страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима
конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде објавити на порталу Jавних набавки и на својој интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу:
Наручилац: Предшколска установа „Наша радост“
Адреса: Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
Интернет страница: http://www.nasaradost.edu.rs/
Радно време установе: понедељак – петак од 07:00 до 15:00 часова.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења
оквирног споразума са једним понуђачем, у складу са Законом и подзаконским актима којима се
уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Д-1.1.11/2018 је набавка добара- технички материјал за текуће
одржавање објеката. Назив и ознака из општег речника набавке:
31300000 – изолована жица и каблови;
31500000 - расветна опрема и електричне светиљке;
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал;
44100000 – грађевински материјали и припадајући производи;
44160000 – цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли;
44191000 – разни грађевински материјали од дрвета;
44300000 – каблови, жице и сродни производи;
44500000 – алати браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге;
44800000 – боје, лакови и смоле.
4. Партије:
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем.
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:
Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:
Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт:
Лице за контакт: Жарковић Сања
Факс: 024/646411
Email: zarkovicsanja.su@gmail.com
9. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:
Одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће донети у року до 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
10. Врста оквирног споразума:
Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем, на рок од годину дана.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста и количина добара:
Технички материјал за текуће одржавање објеката односи се на електрометеријал, водоводарски
материјал, молерско-фарбарски материјал и остали материјал за одржавање објеката, према оквирни
количинама датим у Образцу структире цена са техничком спецификацијом и упутством како да се
попуни.
2. Техничке карактеристике:
Дефинисане у оквиру Образца структире цена са техничком спецификацијом и упутством како да се
попуни.
3. Квалитет добара:
Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама за ту врсту добара.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Контролу испоручених добара у обавези је да прати лице које наручилац писмено одреди. Све
приговоре на квалитет добара која су предмет ове јавне набавке, лице задужено за контролу дужно је
да истакне Испоручиоцу приликом преузимања робе, а уколико су у питању скривене мане у року од
3 (три) дана од дана уоченог недостатка, а Испоручилац је дужан да отклони недостатке, односно да
испоручи добра без мана о свом трошку.
5. Рок испоруке добара:
Испорука ће се вршити по позиву Наручиоца у року који буде дат у оквиру најповољније понуде
понуђача, а који не може бити дужи од два дана од дана пријема редовне наруџбе, односно
двадесетчетири часа у случају хитне наруџбе
6. Место испоруке добара:
ФЦО магацин Наручиоца – Банијска бб, Суботица.
7. Врста продаје: Сукцесивна и гарантована.
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III 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. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Напомена: Испуњење обавезних услова, горе наведених под тачком 1), 2) и 3) у
предметној јавној набавци понуђачи доказују потписивањем изјаве Поглавње IХ, с тим
да наручилац пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума може тражити
наведене доказе на увид.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. Закона, и то:
У погледу пословно-техничког капацитета:
1) Да је понуђач у претходној години (2017.) закључио најмање један уговор о
испоруци добара која су предмет јавне набавке у вредности која није мања од
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, као и да је добра испоручио у складу са уговором;
2) Да има најмање 2 (два) доставна возила адекватна за испоруку предмета набавке.
У погледу финансијског капацитета:
1) Да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 (тридесетшест)
месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки;
2) Потврда Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем
није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак

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), 2) и 4)
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Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који
ће Понуђач извршити преко Подизвођача.
1 . 4 . Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, као и додатне услове који се
односе на финансијски капацитет, док остале додатне услове испуњавају заједно. Услов
из из чл. 75. ст. 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходно испуњење тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 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. Предузетници: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно другог одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Уверење Вишег суда - Посебног одељења за организовани криминал у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела организованог
криминала, 3) 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. Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције
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 понуде.

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица Уверење
Пореске управе Министарства финансија 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;
4) Услов из чл. 75. став 2. - Доказ: Потписан и оверен образац изјаве (Поглавље XI). Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког учесника (подизвођача) у понуди и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
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достављањем следећих доказа:
Испуњење услова који се односе на пословно-техничке капацитете доказује се:
1) Образац изјаве о реализацији закључених уговора који чини саставни део конкурсне
документације (Поглавље XII) и фотокопијом уговора о испоруци добара који су предмет јавне
набавке закључених у 2017. години, у врендости од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
2) Фотокопијом саобраћајне дозволе (очитане), полиса осигурања возила, уговорима на основу
коришћења (закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг).
Испуњење услова који се односе на финансијске капацитете доказује се:
1) Фотокопијом потврде Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у
периоду од 36 (тридесетшест) месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки;
2) Фотокопија Потврде Привредног суда или Агенције за привредне регистре да над понуђачем није
покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.
Напомена за финансијски капацитет:
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да и понуђач и подизвођач
самостално испуне ове услове и доставе доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да сваки члан групе понуђача испуни ове услове
и достави доказ.
Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет страницама надлежних органа),
понуђач није дужан да доставља у оквиру своје понуде али у понуди мора да наведе који су то докази и
начин на који наручилац може да их провери.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико иста не садржи доказ одређен ЗЈН чл.
75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) или конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Ово значи да би
Понуђач који је уписан у Регистар Понуђача требало да наведе овај податак, наводећи интернет
страницу, па сходно томе није обавезан да достави доказ у виду потврде да је регистрован, нити
доставља доказе о испуњености осталих обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
изузев важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, која је
предмет јавне набавке, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју мора да
достави.
Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми неоверене фотокопије, а наручилац може пре
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја о стручној оцени за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверене копије свих или појединих доказа.
У случају достављања изјаве из чл. 77. ст. 4. ЗЈН наручилац може пре доношења одлуке о закључењу
оквирног споразума да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 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.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за
истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
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електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке односно
закључења уговора, односно током важења оквирног споразума/уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити закључити
оквирни споразум са Понуђачем који понуди краћи рок испоруке у случају хитности.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од _______ 2018. године за јавну набавку добара- техничког
материјала за текуће одржавање објеката, број Д-1.1.11/2018.
1. ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ:
САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗBОЂАЧЕМ
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

А
Б
В

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИB ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (емаил):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИB
БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОBЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИBАЊЕ
УГОBОРА И ЊЕГОВА ФУНКЦИЈА:
Датум

Понуђач
М.П.

__________________________

___________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о понуђачу.
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОНУЂАЧА
2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ
КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО
ПОНУЂАЧА

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
АДРЕСА
МАРИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.

___________________________

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 наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5.ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУДЕ

1.

Укупна цена без ПДВ-а

2.

Вредност ПДВ-а

3.

Укупна цена са ПДВ-ом

4.

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30
тридесет дана)

5.

Рок испоруке (редовна испорука – не може бити
дужи од два дана од момента пријема наруџбе)

6.

Рок испоруке (у случају хитности- не може бити
дужи од двадесетчетири часа од момента
пријема наруџбе)

7.

Плаћање ће се извршити на текући рачун
Испоручиоца у року од 45 (четрдесетпет)
дана од дана уноса фактуре у Централни
регистар, а након извршене испоруке и
овере фактуре од стране Наручиоца.

Рок и начин плаћања

Датум
__________________________

Понуђач
М.П.
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VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Назив понуђача : ____________________________________________________________
Број понуде :
Ред.
бр.

______________________ Датум : ____________________________________

Назив добра

Јед. мере

Количина

1

Полудисперзија 25 кг

ком

10

2

Полудисперзија 3 кг

ком

15

3

Полудисперзија 8 кг

ком

15

4

Unipas Y 202 или одговарајући

ком

10

ком

16

ком

20

5
6

„Jugoglet“ Classic 1-4мм 25кг или
одговарајући
„Jupol“ Gold 0,75л – бели 100л или
одговарајући

7

„Jupol“ Gold 2л – бели или одговарајући

ком

50

8

"Jupol" Gold 5л - бели или одговарајући

ком

10

9

"Jupol" Gold 10л - бели или одговарајући

ком

13

10

„Jupol“ Gold 15л – бели или одговарајући

ком

12

11

Фасадна боја 15 л бела

ком

18

12

Фасадна боја 5 л бела

ком

15

13

Unipas Y 201 или одговарајући

ком

3

Јед.цена без
ПДВ-а
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14

Unipas Y 203 или одговарајући

ком

1

15

Креп трака 50мм/35м (36)

ком

20

16

Креп трака 30мм/35м (60)

ком

20

17

Moment expres fix PL 600 375гр

ком

10

18

Moment wood standard 750гр

ком

10

19

Moment wood expres 250гр

ком

5

20

Трака дуплолепљива 50х10

ком

10

21

Уљани разређивач

ком

20

22

Нитро разређивач

ком

20

23

Акрилни силикон бели

ком

20

24

„Ceresit“ CN-94 или одговарајући

ком

20

25

Стаклена вода 1/1

ком

30

26

Емајл лак 0,75 - бели

ком

10

27

Акрил колор 0,75 – златни

ком

10

28

Уложак ваљка 11цм

ком

10

29

Носач за ваљке 11 и 16цм дужи (39цм)

ком

2

30

Носач ваљка 8/25цм

ком

2

31

Носач ваљка 8/18цм

ком

2

32

Пур пена 250гр

ком

5

33

Бандаж трака стакласта 25м

ком

5

34

Трака бандаж 20м

ком

2

35

Drvofix 1кг

ком

5

14/56

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

36

Спреј против буђи 500мл

ком

10

37

Multifix 850гр

ком

2

38

Четка профи 2.5

ком

5

39

Четка стандард 50

ком

10

40

Четка стандард 40

ком

10

ком

50

ком

15

41
42

Лепило „Moment universal“ или
одговарајући
Фасадна боја 25 кг 2053-умешана
„Bekament“ или одговарајући

43

Четка флах 20х15

ком

5

44

Четка радијатор 1

ком

1

45

Лајсна угаона метална 2,5

ком

1

46

Kerafix 5кг

ком

10

47

Подлога HGP 1/3 1л или одговарајући

ком

5

48

Рукавица бела вл.10/XL

ком

10

49

Лак за паркет 1л-компонента А

ком

10

50

Лак за паркет 1л-компонента Б

ком

10

51

Брусни папир бели 220

м

20

52

Миксер за боју 20

ком

2

53

Глетарица

ком

5

54

Телескоп 1,3м

ком

2

55

Емајл лак 0,65 бели

ком

20

56

Заштитна фолија 4х5м

ком

20

57

Фолија ПВЦ зелена кг

кг

50
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58
59
60
61
62
63
64

Гипс 2/1

Стакларски гит 1кг
Лепак за стиропор 25кг
"Jupol Block" 5л или одговарајући
Шпахтла нитнована 100мм

„Sika monoseal“ 101 20кг сиви или
одговарајући
„Jubin“ decor primer 0,65л или
одговарајући

ком
ком
ком
ком
ком

8
5
5
2
2

ком

2

ком

5

65
66

Лепак за тапете 200г
Полиестер 1кг

ком
ком

2
2

67

Ножићи скалпела 18мм 1/10

ком

10

68

Спреј сјајни бели, црни, плави, жути,
зелени

ком

10

69

Акрилна боја за бетон 1кг бела

ком

5

70

Алгицид 0,5л

ком

5

71

Јубоцид 0,5л или одговарајући

ком

5

72

Калијев сапун 0,75

ком

2

ком

6

ком

3

74

„Sika multiseal“ 5цм х 10м или
одговарајући
БК подлога (1:9) 1л

75

Креп трака 30мм/50м

ком

10

76

Креп трака 38мм/50м
Трака "American" сребрна 50х10 или
одговарајућа

ком

10

ком

5

Кит монтаж "Bison" 310мл или одговарајући

ком

15

73

77
78
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79

Силикон CS-24 "Ceresit" Universal
безбојни или одговарајући

80

280мл -

ком

5

Нитро лак 0,75л-основни

ком

5

81

Емајл лак 0,65 бели

ком

10

82

Нитро емајл 0,75л бели

ком

2

83

Концентрат 100мл разних боја

ком

20

84

„Jubin“ metal primer 0,65 или одговарајући

ком

5

85

"Lazur" chemmax classic 0,75л (1 махагонија,2
орах,1 храст, 1 паусандер) или одговарајући

ком

15

ком

15

ком

15

ком

30

86
87
88

"Lazur" chemmax gold premium 0,75л (1
махагонија,2 орах,1 храст, 1 паусандер) или
одговарајући
"Lazur" chemmax gold premium 2,5л или
одговарајући
Фарба 3у1 2,5л "Cool" (2 жута,2 црвена,2
плава) или одговарајућа

89

"Knauf" испуна за гипскартон плоче 5кг или
одговарајућа

ком

10

90

Уложак кончани жути 11цм

ком

15

91

Уложак зелени 48/23цм, нит 18мм

ком

15

92

Уложак фасадни зелени 55/25цм, нит 21мм

ком

15

93

Четка челична једноредна

ком

10

94

Акрилни емајл за дрво и метал 0,65л - браон
Утикач трополни "Алинг" црни или
одговарајући

ком

5

ком

10

96

Т разводник "Алинг" или одговарајући

ком

15

97

Подсклопка 3/1

ком

15

95
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98

Прикључница 3/0+прекидач-ПП/Ј 3х1,5

ком

15

99

Премијум мињон спирал сијалица 12W замена
за 60W 650 лумена

ком

500

100

Флуо цев 18W 60цм

ком

150

101

Флуо цев 36W 120цм

ком

150

102

Флуо цев 58W 150цм

ком

50

103

Стартер 4-22W

ком

150

104

Стартер 4-64W

ком

250

105

Тесла Е27 сијалица 60W

ком

150

106

Тесла Е14 сијалица-свећа

ком

150

107

Пригушница за флуо цеви Е 40W

ком

20

108

Коса арматура бела опал

ком

10

109

Равна арматура бела опал

ком

10

110

Опал бура бела

ком

20

111

Бродска светиљка са 1 грлом

ком

5

112

Халогена сијалица 150 W 78мм

ком

2

113

Грло висеће порцелан Е27 "El-CO" или
одговарајуће

ком

20

114

Грло са металним носачем Е27

ком

20

115

Грло за флуо цев без стартера

ком

50

116

Грло за флуо цев са стартером

ком

50

117

Биметал ZB12 од 1А

ком

5

118

Биметал ZB12 од 0-1,6А

ком

5
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119
120
121
122
123

Аутоматски осигурач 6Ка/1р/В/6А „ETI“
или одговарајући
Аутоматски осигурач 10А „ETI“ или
одговарајући
Аутоматски осигурач 16А "ETI" или
одговарајући
Аутоматски осигурач 20А "ETI" или
одговарајући
Аутоматски осигурач 25А "ETI" или
одговарајући

ком

10

ком

10

ком

15

ком

10

ком

20

124

Топлљиви уметак D II 6A

ком

10

125

Топљиви уметак 10А

ком

200

126

ком

250

127

Топљиви уметак 16А
Топљиви уметак 20А

ком

60

128

Топљиви уметак 25А

ком

60

129

Топљиви уметак 35А

ком

10

130

Топљиви уметак 50А

ком

10

131

Топљиви уметак 63А

ком

25

132

Основа осигурача EZN-25
Грејач бојлера са флаишмом и гумицом за
бојлер TGR80 Mgu од 2kW
ОГ конектор монофазни
Калибрациони уметак 10А
Калибрациони уметак 16А
Калибрациони уметак 20А
Калибрациони уметак 25А

ком

20

ком

25

ком

25

ком

50

ком

50

ком

50

ком

50

133
134
135
136
137
138
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139

Ножасти осигурач NVT-00/25A

ком

20

140

Ножасти осигурач NVT-00/36A

ком

20

141

Ножасти осигурач NVT-00/50A

ком

20

142

Ножасти осигурач NVT-00/63A

ком

20

143

Ножасти осигурач NVT-00/80A

ком

15

144

Ножасти осигурач NVT-00/100A

ком

15

145

Ножасти осигурач NVT-00/125A

ком

15

146

м

250

м

250

148

Кабел ГГ/Ј 3х1,5
Кабел ГГ/Ј 3х2,5
Кабел ГГ/Ј 5х2,5

м

70

149

Кабел за продуживаче 3х1,5

м

100

150

Кабел за продуживаче 3х2,5

м

150

151

Прекидач обичан "Алинг" или одговарајући

ком

30

152

Прекидач серијски

ком

30

153

Прекидач наизменични

ком

30

154

Прекидач унакрсни

ком

20

155

Прикључница ЛИП

ком

15

156

Прикључница ЛИП дупла

ком

15

157

ПТТ прикључница 2/1

ком

10

158

Индикатор вертикални
Утикач двополни гумирани "Алинг" црни или
одговарајући
Двополна спојка гумирана "Алинг" или
одговарајућа

ком

10

ком

60

ком

60

147

159
160
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161

Обујмица

ком

100

162

Тастер 22мм равни 10А 220V

ком

5

163

Шина носач осигурача

м

5

164
165
166
167

Изолир трака 10м
Бужир спирални заштита за кабел фи 12мм
Кутија фи 60мм
Кутија фи 75мм

ком
м
ком
ком

25
15
10
10

168

Кутија 100х100

ком

10

169

Лед рефлектори 100W

ком

5

170

Електрични грејачи 1000W

ком

10

171

Испитивач фазе

ком

5

172

Паник лампа 2х8W
Кип прекидач за бојлер "Металка" или
одговарајући

ком

15

ком

20

174

Тастер за звоно "Металка" или одговарајући

ком

10

175

Звоно 220 V

ком

10

176

Бежично звоно

ком

10

177

Заштитник за монофазну утичницу

ком

50

178

ком

5

ком

10

ком

3

ком

5

182

Фид склопка 25/4/05
Биметал IZ612 0,1-2,5А
Гребенасти прекидач 10А 1-0-2 три
положаја
Гребенасти прекидач 20А 0-1
Контактор LC1-D18 220V

ком

3

183

Лустер клемна 4-6

ком

10

173

179
180
181
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184

Папучица виљушкаста 1,5

ком

100

185

Папучица виљушкаста 2,5

ком

100

186

Фастон папучица женска 1,5

ком

100

187

Фастон папучица женска 2,5

ком

100

188

Обујмица са ексером

ком

500

189

Везице 300х4

ком

1000

190

ПВЦ канал 20х20
Двополна ОГ прикључница "Алинг" или
одговарајућа
Трополна ОГ прикључница "Алинг" или
одговарајућа

ком

20

ком

25

ком

15

193

ОГ кутија 4 улаза

ком

15

194

ААА батерије 1,5V

ком

10

195

Батерија 9V

ком

5

196

Батеријска лампа 12 ЛЕД

ком

5

197

АА батерије

ком

100

198

Пуњиве батерије АА

ком

150

199

Пуњиве батерије ААА

ком

150

200

ком

100

ком

20

ком

20

ком

20

204

Каоксијални кабел 75ома
Троструки сплитер за ТВ
FS1 утикач женски за ТВ
FS1 утикач мушки за ТВ
Термостат штампи

ком

20

205

Грејач за бојлер 5/4"

ком

20

191
192

201
202
203
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206
207

Црево за поливање 1/2"
Брзо изменљиви прикључак 1/2"

м
ком

100
5

208

Сигурносни вентил за бојлер

ком

30

209

Поцинкована нипла 1/2"

ком

10

210

Поцинкована нипла 3/4"

ком

10

211

Пропусни вентил 1/2"

ком

10

212

Пропусни вентил 3/4"

ком

10

213

Поцинковани Т комад 1/2"

ком

10

214

Поцинковани Т комад 3/4"

ком

10

215

Излив Ѕ кратки

ком

50

216

Излив Ѕ 300

ком

30

217

Излив Ѕ 300 порц

ком

80

218

Излив U краћи

ком

30

219

Перлатор М 24

ком

10

220

Шраф МЅ за ВЦ

ком

10

221

Шарке за поклопац мед.ПВЦ

ком

10

222

Вентил равни кугласти 1/2"

ком

10

223

Вентил равни кугласти 3/4"

ком

10

224

Туш ручица
Батерија "Кинг" 2 цеви зидна или
одговарајући

ком

10

ком

25

Редуцир са 3/8“ на ½“ стругани

ком

30

225
226
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227

Дупла нипла 3/8“ стругана

ком

30

228

Бринокс за велики бојлер 50цм

ком

30

229

Дупла нипла ½ стругана

ком

30

230

Излив Ј130 високи фи18

ком

30

231

Флекс цев за лавабо

ком

100

232

Дечији лавабо

ком

30

233

Тефлон трака

ком

30

234

Кудеља 250

ком

5

235

Умиваоник 45цм

ком

20

236

Умиваоник 52цм

ком

5

237

Чеп за лавабо

ком

10

238

WC шоља "Стар" или одговарајућа

ком

20

239

WC поклопац ПВЦ

ком

10

240

Бринокс 3/8" 3/8" 30цм

ком

30

241

Подна решетка "Inox" или одговарајућа

ком

5

242

Пловак стиропор

ком

10

243

Пловак косет МЅ прикључак

ком

50

244

Водокотлић

ком

10

245

Гумице разне

ком

10

246

Поцинковано колено 3/4"

ком

5

247

Поцинковани муф 1/2"

ком

5

248

"Loctitte" 55 или одговарајући

ком

10
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249

Nautilus 1/2" без ручке

ком

30

250

Nautilus 3/8"

ком

30

251

Батерија једноручна зидна

ком

10

252

Батерија стојећа обична 2 цеви
Сифон гибљиви "ТЕХО" 1/1 за лавабо или
одговарајући
Сифон гибљиви "ТЕХО" 2/2 за судоперу или
одговарајући

ком

20

ком

100

ком

5

253
254
255

Ситан гибљиви „ТЕХО“ 1/1 са или
одговарајући

ком

10

256

Сифон гума 50-1

ком

10

257

Бринокс за бојлер 30цм

ком

10

258

Црево за туш

ком

10

259

Уметак за славину месингани 1/2"

ком

20

260

Тињалица за бојлер

ком

10

261

Фланшна за бојлер

ком

20

262

Носач фланшне

ком

20

263

Цев термостата

ком

20

264

Редуцир за оловну цев

ком

5

265

ПВЦ цев за канализацију фи 125

ком

30

266

ПВЦ цев за канализацију фи 50

ком

30

267

Силикон бели санитар

ком

15

268

WC поклопац породични
Шраф за лавабо
Биде

ком

20

ком
ком

10
20

269
270
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271

Звоно водокотлића

ком

10

272

Гибљива испирна цев 2м

ком

10

273

Гибљива испирна цев 1,5м

ком

5

274

Судопера насадна 800*600 лева

ком

10

275

Судопера насадна 800*600 десна

ком

10

276

Судопера насадна 800*600 дупла

ком

10

277

Потезна полуга

ком

30

278

Подлошка равна ЈUS М.В2. 011 М6

ком

500

279

ком

300

280

Вијак JUS М.В1. 171 6х50
Вијак reisser 4х16

ком

1500

281

Вијак reisser 4х20

ком

500

282

Вијак reisser 4х30

ком

1000

283

Вијак reisser 4х40

ком

1000

284

Вијак reisser 5х70

ком

1000

285

Матица ЈUS М.В1. 601 М8

ком

100

286

Навојна шипка М6

ком

10

287
288

Навојна шипка М8
Навојна шипка М10

ком
ком

20
10

ком

2

ком

2

290

Бургија „Keill“ SDS+6x160 или
одговарајућа
Бургија SDS 8х210

291

Носач полице 150х125 бели

ком

50

292

Носач полице 200х252 бели

ком

50

293

Шмиргла на папиру 116мм П 80 бела

м

10

289
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294

Носач кухињских елемената НТ

ком

50

295

UX 8x50R типла са ивицом

ком

10

296

Засун 984/40 НИ

ком

10

297

Магнет 3,5кг

ком

100

298

Квака Европа К бела или одговарајућа

ком

100

299

Рајбер 30

ком

100

300

Рајбер 40

ком

100

301

Рајбер 50

ком

100

302

Копча са врата 100

ком

5

303

Шмиргла трака 535х75 Р80

ком

10

304

Грабље 21 зуб подешавајуће

ком

2

305

Ексер грађ. 1,2х20 стакларски

кг

2

306

Ексер грађ. 2,0х40

кг

5

307

Ексер грађ. 2,8х60

кг

5

308

Зидна кука 3,0х40

ком

100

309

Спојница за метална врата 10 стругана

ком

10

310

Спојница за метална врата 14 стругана

ком

10

311

Спојница за метална врата 18 стругана

ком

10

312

Спојница за метална врата 20 стругана
Електрода 2,50 мм "Јадран Ѕ" или
одговарајућа

ком

10

кутија

5

313
314

Подл. Шир. ЈUS М.В2. 014 М6

ком

200

315

Подл.Шир. ЈUS м.В2. 014 М10

ком

200
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316

Вијак ЈUS М.В1. 171 6х60

ком

200

317

Вијак ЈUS М.В1. 171 6х70

ком

200

318

Вијак ЈUS М.В1. 171 6х100

ком

200

319

Вијак DIN 7504К 3,9х19

ком

200

320

Вијак DIN 7504К 4,2х16

ком

500

321

Вијак DIN 7504К 4,8х38

ком

100

322

Матица ЈUS М.В1. 601 М12

ком

100

323

Лопата 90 мута или одговарајућа

ком

5

324

Зидна кука 4,5х50

ком

50

325

Лустер кука 5,0х50

ком

50

326

Скалпер ПВЦ+метални врх точкић

ком

10

327

Шмиргла трака 535х75 Р60

ком

15

328

Стакло за варење 90х110 DIN 11
Стакло за варење 90х110 „VELO“ или
одговарајуће

ком

2

ком

2

330

Типла ПВЦ 6

ком

200

331

Типла ПВЦ 8
Типла ПВЦ 10
Типла ПВЦ 12

ком

200

Точкић 50 плоча ПВЦ ДБЛ

ком
ком
ком

200
100
50

335

Точак окретни 125мм црни пластични

ком

20

336

Точак стабилни 125

ком

25

337

Точак окретни са кочницом 100

ком

25

338

Бургија видија 6мм

ком

5

329

332
333
334
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339

Бургија видија 10мм

ком

4

340

Бургија видија 12мм

ком

3

341

Клизач фијоке 350л

пар

12

342

Клизач фијоке 400л

пар

12

343

Кламерице 10мм 1/1000 за ВОЅН

ком

5

344

„Maxell“ батерија LR6 или одговарајућа

ком

50

345

Маст за подм.литијумска 400гр "Wurth" или
одговарајућа

ком

2

346

Виле 4 рога

ком

2

347

Батерија 4,5V GP312

ком

20

348

Држач битова адаптер 1/4" 60мм

ком

10

349

Држаља за секире велике, крамп

ком

2

350

Шмиргла на папиру 116мм П 60 бела

м

40

351

Штелујућа бравица ДБЛ

ком

60

352

Квака ПВЦ равна цилиндар бела

кпл

40

353

WD 40 спреј 450мл или одговарајући

ком

5

354

Спојница leader 0

ком

150

355

Спојница leader 18

ком

100

356

Брава 6,5 К MIDI цилиндар

ком

30

357

Брава 8 Y MIDI цилиндар
Катанац "Elzet" 45мм 3 кључа или
одговарајући
Катанац "Elzet" 35мм 2 кључа или
одговарајући

ком

15

ком

30

ком

40

Цилиндар 60мм "Elzet" 30/30 или

ком

40

358
359
360
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одговарајући
361

Цилиндар 100мм "Elzet" 50/50 сим. или
одговарајући

ком

10

362

Лист за тестеру за метал 2/2

ком

100

363

Типла дрвена 8мм сечена

кг

1

364

Drvofix 200г

ком

2

365

"Henkel" moment expres 750гр или
одговарајући

ком

7

366

Флекс плоча 115х6,0х22 А метал

ком

20

367

ком

5

368

Ламела диск 115х40
Клавир шарка 2000

ком

5

369

Цев округла за гард.орман 1М hrom-mat

ком

5

370

Одбојник за ролетне браон

ком

50

371

Брава З 25мм језичак

ком

5

372

Брава З 40мм језичак

ком

5

373

Држач полице метални округли

ком

500

374

Чекић 500гр

ком

3

375

Поцинк.жица 1,2мм

кг

5

376

Поцинк.жица 3,1мм

кг

10

377

Даска цоларица

м3

1

378

Даска фосна 5цм

м3

1

379

Бродски под 22мм

пак

10

380

кг

25

381

Лепак „Ceresit“ 9 или одговарајући
Лепак „Ceresit“ 11 или одговарајући

кг

25

382

Завршна лајсна

ком

5
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383

Прелазна лајсна

ком

5

384

Гарнишна ПВЦ

м

20

385

Универ са кројењем разни дезени
Кант трака на лепљење храст, светли, тамни,
буква бели
Шперплоча водоотпорна 20м

м2

80

м

200

ком

2

386
387
388

Цилиндар 70мм „Elzet“ 40/30 или
одговарајући

ком

30

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

Спојница леадер 9
Планинарско уже фи 10
Бургије за хилти бушилицу фи 6
Бургије за хилти бушилицу фи 8
Бургије за хилти бушилицу фи 10
Бургије за хилти бушилицу фи 12
Бургије за хилти бушилицу фи 14
Сет бургија од 1-10мм
Брава З 25мм за метална врата-ваљак
Брава З 40мм за метална врата-ваљак
Видија плоча за велики флекс камен
Дрвене дршке за врата ормана са шарафима
Држаље за грабље
Држаље за велику секиру
Држаље за малу секиру
Лист за тестеру за дрво 80цм
Противклизне траке за степеништа и газишта
Плетена жица 1,5м висине и 2мм дебљине
Аутоматски озрачивачи за централно грејање

ком
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
м
ком

100
100
2
2
2
2
2
2
20
20
100
150
10
2
2
5
50
50
50
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408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

420

Алпимистичке куке 6мм
Батерије за УПС ultracell 12V/7Ah или
одговарајуће
Телефонски кабл четворожилни
Комуникацијска прикључница РЈ 11
WC даска дечија МС
Мрежа за комарце 100
Мрежа за комарце 120
Мрежа за комарце 150
Боја за бетон 1/1 Signit Fas или одговарајућа
Еко плоча
Радна плоча 40
Дуплунг плоча 50
Радна плоча 36

ком

10

ком

2

м
ком
ком
м
м
м
ком
м2
м
м
м

20
10
10
10
10
20
10
30
10
10
5

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А
ВРЕДНОСТ ПДВ-А
УКУПНА ВРЕДОСТ СА ПДВ-ОМ
На местима где су наведени називи потребних добара написани су уз навођење речи „или одговарајуће“, те стога понуђачи могу да понуде
добро другог произвођача које испуњава тражене карактеристике.
Напомена: Уколико понуђач неко од поља не попуни, односно уколико не упише цену или стави износ од 0,00 динара, таква понуда ће се сматрати
неприхватњивом и неће бити узета у разматрање. У цену морају бити урачунати сви трошкови које ће Понуђач имати у реализацији предметне
набавке, јер у супротном Наручилац такве трошкове неће сносити. Потписом на овом образцу Понуђач прихвата да ће уколико његова понуда буде
изабрана као најповољнија испоручити добра према онима из табеле односно “одговарајућим” који задовољавају тражене техничке карактеристике.
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Датум
_________________________

Понуђач
М.П

__________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, и тај
податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то.
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова.
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Приликом припремања понуде за јавну набавку техничког материјала за текуће одржавање
објеката, бр. Д-1.1.11/2018, као понуђач: _______________________________________________, из
______________________________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће
трошкове:

ВРСТА ТРОШКОВА

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (У РСД)

1.
2.
3.
4.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА СА ПДВ-ом

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: попуњавање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАBЕ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као и
чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину
доказивања
испуњености
услова
("Сл.
гласник
РС"
бр.
86/2015)
______________________________________________________________________________________,
као понуђач, са адресом __________________________________________________, дајем:

ИЗЈАBУ О НЕЗАBИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду у поступку за јавну
набавку добара- „Технички материјал за текуће одржавање објеката бр. Д-1.1.11/2018“, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

___________________________

___________________________
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ст. 1. тач. 1),
2) и 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ
СПОРАЗУМА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Понуђача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума добра - “Технички материјал за текуће одржавање објеката бр. Д-1.1.11/2018“, испуњавам све
услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

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 (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4)
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник Подизвођача _____________________________________________________________, из
________________________ дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Потврђујем да у поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења оквирног споразума - добра
- “Технички материјал за текуће одржавање објеката бр. Д-1.1.11/2018“, испуњавам све услове из
чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Датум:

__________________________

Подизвођач:

М.П.

___________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом (копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.)
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” РС 124/2012, 14/15 и 68/15)
и члана 6. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл гласник” бр. 86/2015), као заступник
Понуђача/Подизвођача/Члана групе дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Да сам као Понуђач/Подизвођач/Члан групе (заокружити)____________________________________
(назив Понуђача/Подизвођача/Члана групе), из _________________________________________ у
поступку за јавне набавке добара- „ Технички материјала за текуће одржавање објеката бр. Д1.1.11/2018“, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Датум:
__________________________

Понуђач:
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког Подизвођача (Изјаву копирати у довољном броју примерака за сваког
Подизвођача.).
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (Изјаву копирати у довољном броју примерака
за сваког понуђача из групе понуђача.).
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XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је дана __________2018. године између:
Предшколске установе „Наша радост“ из Суботице, ул. Антона Ашкерца бр. 3, ПИБ 100960649,
МБ08067783, рачун бр. 840- 402667-68, који се води код Управе за трезор, коју заступа директор
спец. стру. васп. Небојша Маркез (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
Пун
назив
продавца-испоручиоца
_________________________________,
из
_________________________ ул. ____________________________, бр. __________ ПИБ
__________________, МБ ________________, рачун бр. _____________________________ код
пословне банке _______________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту Испоручилац) са друге стране.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности за
набавку техничког материјала за текуће одржавање објеката, бр. Д-1.1.11/2018, са циљем
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума дел. број ______________
од ____________ 2018. године, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између
Наручиоца и Испоручиоца;
да је Испоручиоц доставио Понуду бр. _____________ од ___________2018. године, која чини
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци или издавање наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или издавањем
наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање уговора о јавној набавци или
издавањем наруџбенице о јавној набавци Испоручиоцу, у складу са условима из конкурсне
документације за јавну набавку добара – технички материјал за текуће одржавање објеката бр. Д1.1.11/2018, Понудом Испоручиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама
Наручиоца.
Детаљна спецификација добара са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и
чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати кроз извршење појединачних уговора
односно наруџбеница издатим на основу оквирног споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ
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Члан 2.
Испоручилац наступа са подизвођачем ____________________________________________________,
ул _______________________________________ из _______________________________, који ће
делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора или издавање више наруџбеница Испоручиоцу, у зависности од стварних потреба
Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи ____________________ (попуњава наручилац), без
урачунатог ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи ____________________ динара, док укупна вредност са
ПДВ-ом износи ____________________ динара. (попуњава наручилац)
Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности предметне набавке.
У цену су урачунати сви трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне јавне набавке.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума, осим уколико наступе
објективне околности, односно у ситуацији предвиђеној овим оквирним споразумом.
Промена цена се може дозволити само уз писану сагласност о чему ће бити сачињен анекс уговора.
Уколико Наручилац одобри повећење односно смањење цена, Испоручилац не може тражити
поновну промену цена пре истека рока који је навео као рок важења понуде у својој понуди.
Стране у оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама,
након закључења овог оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може
повећети обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећети максимално до 5%
укупне вредности из става 1. овог члана.
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА И ИЗМЕНА ИСТИХ
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће са Испоручиоцем закључити појединачни уговора о јавној набавци или издати
наруџбеницу о јавној набавци.
При закључивању појединачних уговора или издавању наруџбенице о јавној набавци не могу се
мењати битни услови из овог оквирног споразума.
Наручилац ће појединачне набавке реализовати закључивањем уговора или издавањем наруџбенице
о јавној набавци
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Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања свих уговора не може да буде већа за више од 5% од
вредности из чл 39. ст. 1. ЗЈН.
У случају из претходног става уговорне стране ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати
повећање уговорене вредности, с тим да је Наручилац дужан пре тога донети Одлуку о измени
уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набави и
извештај доставити Управи за јавне набавке и државној ревизорској институцији.
Понуда Испоручиоца са образцем техничке спецификације чине саставни део сваког појединачног
уговора.
Члан 6.
Појединачни уговори или наруџбенице о јавној набавци се закључују под условима из овог оквирног
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, рокова испоруке и др.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана уноса
фактуре у Централни регистар, а након извршене испоруке и овере фактуре од стране Наручиоца.
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу: Антона Ашкерца
бр. 3, 24000 Суботица.
Закључењем овог оквирног споразума уговорне стране су сагласне да ће обавезе настале из
појединачних уговора или наруџбеница, које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Испоручилац је дужан да сукцесивно испоручује добра у року који ће бити ближе дефинисан
појединачним уговором о јавној набавци или наруџбеници о јавној набавци који закључе Наручилац
и Испоручилац, у складу са овим оквирним споразумом.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА И ПРИЈЕМ ДОБАРА
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да уговорена добра испоручи у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту
добара.
Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара на основу
појединачног уговора о јавној набавци или наруџбенице о јавној набавци, који закључе Наручилац и
Испоручилац, у складу са овим оквирним споразумом.
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Уколико Испоручилац не испоручије добра која су предмет набавке у роковима датим у оквиру своје
понуде или из других разлога није у могућности да изврши испоруку Наручилац задржава право да
добра која су предмет набавке набави од трећег лица, а разлику у цени фактурише Испоручиоцу.
Непоштовање уговорних обавеза Испоручиоца, које ће бити ближе дефинисане појединачним
уговором производи раскид уговора односно наруџбенице.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Испоручилац у складу са појединачним уговором о јавној набавци или наруџбеницом који
закључе Наручилац и Испоручилац, не испоручи добра у уговореном року, обавезан је да за сваки
дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене уговорених добара, с тим да укупан
износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених добара.
Уколико Испоручилац не испоручи добра у целости или добра испоручи делимично, обавезан је да
плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених добара.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 12.
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу бланко
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са датумом након
објављивања позива за подношење понуда. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од дана
истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Испоручилац закључе по основу оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА – ПОЈЕДИНАЧАН УГОВОР/НАРУЏБЕВИЦА
Члан 13.
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума
Испоручилац је дужан да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у
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меничном овлашћењу – писму, са датумом након објављивања позива за подношење понуда. Рок
важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
ИЗМЕНА УГОВОРА
Члан 14.
Потписници овог оквирног споразума сагласно констатују да уколико наступе околности које
отежавају испуњење појединачног уговора или наруџбенице, односно уколико исте доведу у питање
његову сврху, те се исти не може као такав одржати на снази, уговор се може изменити, с тим да
страна која тражи раскид уговора мора доказати околности које доводе у питање сврху уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
ВИША СИЛА
Члан 15.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Суботици.
Члан 17.
Овај оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.
Све измене овог споразума решаваће се закључењем анеска.
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Члан 18.
Саставни део овог Оквирног споразума су:
- Образац понуде;
- Образац структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да сепопуни;
Члан 19.
Овај оквирни споразум је закључен у 5 (пет) истоветних примерака од којих по 3 (три) задржав
анаручилац, а преостала 2 (два ) задржава Испоручилац.
НАРУЧИЛАЦ

ИСПОРУЧИЛАЦ

____________________________

_____________________________
Члан групе понуђача
____________________________

Члан групе понуђача
____________________________
Члан групе понуђача
____________________________

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни
модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела
оквирног споразума.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
модела оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац модела оквирног споразума.
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XII ОБРАЗАЦ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
1. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ УСЛУГА - ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
Навести добра која су предмет јавне набавке (добра – потрошни материјал за одржавање објеката)
које су реализоване у 2017. години:

Наручилац

Период
испоручених
добара

Вредност
испоручених
добара

Врста добара

Датум:

Потпис овлашћеног лица

_______________________

_____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака
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2. ПОТВРДА ПОНУЂАЧА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
___________________________________________________________________________
(Назив и адреса Наручиоца)
Пун назив Понуђача
________________________________________________
У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
издаје се:
ПОТВРДА
Понуђача (Испоручиоца) о реализацији закључених уговора
Овим потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је
____________________________________________________________(Назив и седиште Понуђача),
реализовао уговоре закључене са _______________________________ ______________________
(Назив и седиште Наручиоца са којим је у 2017. години закључен уговор о испоруци добара која су
предмет ове јавне набавке).
Ред.бр.

Предмет уговoра

Број и датум
уговора

Вредност извршених услуга

1.
2.
3.
4.
5.

Контакт особа Наручиоца ________________________________________
Телефон _________________
Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________
ради учествовања у поступку јавне набавке бр. Д-1.1.11/2018
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА.*
У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.
Образац о реализацији закључених уговора Понуђач не мора достављати на датом образцу већ
то може учинити и на други начин, али је важно да приложени образац садржи све горе
наведене елементе.
Овлашћено лице Наручиоца
__________________________________
(Пуно име и презиме и функција)
М.П.

___________________________________
Потпис овлашћеног
46/56

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица
NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka
Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica
Matični broj: 08067783
PIB: 100960649
Žiro-račun: 840-402667-68
Šifra delatnosti: 8891

XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорности понуђач ________________________________
из ________________________ изјављује да ће уколико буде изабран као најповољнији понуђач у
предметној набавци доставити тражена средства обезбеђења која се достављају како уз оквирни
споразум, тако и уз уговор.

Датум и место

Понуђач

________________________

__________________________
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XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА
Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне
документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што
понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
У случају грешака насталих писањем приликом уношење података у конкурсну документацију
понуђач може извршити исправку истих тако што ће погрешан податак прецртати, поред уписати
исправан и све то оверити својим печатом и потписати.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Тражена средства финансијског обезбеђења
понуђач доставља у пвц фолији, запечећена и на тај начин их повезује саосталим документима.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив, адресу Понуђача и број телефона.
Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о
понуди са Подизвођачем и навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе, адресу и број телефона свих представника понуђача у заједничкој
понуди.
Понуду се доставља на адресу:
Предшколска установа „Наша радост“ ул. Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица
са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Д1.1.11/2018 -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 11.10.2018. године до
10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно Наручулац ће Понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју Наручилац није примио у
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде;
- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН;
- Споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке – уколико понуду подноси група понуђача,
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел оквирног споразума;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене са техничком спецификацијом и
упутством како да се попуни;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 1. тач. 1), 2)
и 4);
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
став 2. ЗЈН;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о реализацији закључених уговора са
прилозима;
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о средству финансијског обезбеђења;
- Финансијско средство обезбеђења.
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова
припреме понуде, потписан и оверен печатом – није обавезан део понуде.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуду припремити у складу како је
предвиђено конкурсном документацијом.
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 дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
матерјалном 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 и мора
бити достављен уз понуду.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И НАЧИН НА КОЈИ СЕ
ПОДНОСИ ТАКВА ПОНУДА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа „Наша
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радост“, Антона Ашкерца бр. 3, 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – технички материл за текуће одржавање објеката бр.
Д-1.1.11/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – технички материл за текуће одржавање објеката бр.
Д-1.1.11/2018- НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара- технички материл за текуће одржавање објеката бр.
Д-1.1.11/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - технички материл за текуће одржавање
објеката бр. Д-1.1.11/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Уколико Понуђач понуду
подноси са Подизвођачем, на коверти је потребно назначити да се ради о понуди са Подизвођачем и
навести називе, адресу и број телефона свих учесника у понуди. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да
повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем , проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне
документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би
раскидом оквирног споразума наручилац претрпео зантну штету. У овом случају наручилац ће
обавестити организавију надлежну за заштиту конкуренције.
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:
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- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Образцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу
IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети пунуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума
одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
уноса фактуре у Централни регистар, а након извршене испоруке и овере фактуре од стране
Наручиоца. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:
Место испоруке ФЦО магацин наручиоца, ул. Банијска бб, Суботица.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, у складу са
чланом 90. Закона о јавним набавкама.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна у току периода важења уговора и не може се мењати, осим у случајевима које је
наручилац предвидео.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности са нумерички израженом ценом.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ
За озбиљност понуде – оквирни споразум
Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницу, као обезбеђење за озбиљност
понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке, коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30
(тридесет) дана дужи од дана истека важења понуде.
Наручилац ће уновчити меницу уколико: Изабрани понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду или понуђач коме је додељен оквирни споразум
благовремено не потпише оквирни споразум.
За добро извршење посла-оквирни споразум
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења оквирног споразума, предати Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне
банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30
(тридесет) дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са
овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који
Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци/наруџбеница закључен на основу овог
оквирног споразума
У тренутку закључења појединачног уговора/наруџбенице на основу оквирног споразума изабрани
понуђач се обавезује да преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписанeод стране лица овлашћеног за потписивање,
а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница мора бити 30 (тридесет) дана дужи од истека
важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Одлуком Управног одбора Установе дел. бр. 326/04 од 14.02.2017. године процењена вредност јавне
набавке одређена је као тајни податак, те иста неће бити саопштена до момента отварања понуда.
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13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА
Конкурсна документација садржи комплетну техничку документацију.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,
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 је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ добара- технички
материјал за текуће одржавање објеката“ на неки од следећих начина: факсом на бр. 024/646-411
или на е-маил: zarkovicsanja.su@gmail.com.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. став 1.
Закона: “Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки “
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код
Понуђача, као и код његовог Подизвођача.
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
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16. 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.
- О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема
захтева за заштиту права.
- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузме пре истека рока за
подношење понуда, а нокон истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
- После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из чл. 149. ст. 3 и 4, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
- Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
- Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2.
овог закона, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом
захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из чл. 150. ст. 2. и 3. и ако наручилац или
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Захтев за заститу права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН;
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-

потпис подносиоца.

Потврдом о уплати таксе се потврђује да је такса уплаћена и која се прилаже уз Захтев за заштиту
права приликом подношења наручиоцу, како би се исти сматрао потпуним;
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број: 84030678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 253; сврха: ЗЗП, назив
наручиоца и број или ознаку јавне набавке ; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, позив на бр.
бр. или ознака јавне набавке).
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да оквирни споразум о јавној набавци достави понуђачу којем је оквирни
споразум додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
Обавештење о закљученом оквирном споразуму или обавештење о обустави поступка јавне набавке,
наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења оквирног споразума, односно
коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
20. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу
са чл. 3. тач. 31), 32) и 33) ЗЈН.
Такође наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније
понуде.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се јавна набавка неће
понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).
Предметну одлуку Наручилац ће образложити, навести разлоге обуставе поступка, упутство о
правном средству и исту ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3
(три) дана од дана доношења.
21. ИЗМЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНО ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ТОКОМ ТРАЈАЊА
Наручилац може након закључења појединачног уговора о јавној набавци без спроведеног поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора на основу оквирног
споразума при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл 4.
ст. 1. оквирног споразума.
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Након закључења појединачног уговора јавној набавци, на основу оквирног споразума наручилац
може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога. Изменом
уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке.
Измена уговора се може извршити уколико наступе околности које отежавају испуњење уговора,
односно уколико исте доведу у питање његову сврху, те се исти не можа као такав одржати на снази,
с тим да страна која тражи раскид уговора мора доказати околности које доводе у питање сврху
уговора.
Уколико Наручилац оцени да су околности такве да заиста доводе у питање сврху одржавања на
снази таквог уговора може дозволити измену истог.
Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, рокови извршења обавеза ће се
продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом,а који у потпуности или делимично спречавају уговорне стране да
изврше уговорне обавезе.
Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег
обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) саобраћајне и
природне катастрофе, аката међународних органа или организација и слично.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о
настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. У случају измене уговора
наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени уговора, која садржи све битне елементе из Прилога
3Л ЗЈН, да исту објави на Портал јавних набавки и својој интернет страници, као и да достави
извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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