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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 05/19-1и Решења о образовању комисије
за јавну набавку 05/19-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности-набавка радне и заштитне одеће ,обуће и
опреме
ЈН бр.05/19
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, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона

Страна
3
4
4

9
10
22
26
28
30
31
32

Напомена:
Наручилац је дужан да редним бројем означи сваку страну конкурсне
документације и укупан број страна конкурсне документације.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................ЈП Водовод и канализација Пирот
Адреса: …........................................ул. Војводе Мишића 36
Интернет страница:.........................info@pivoda.rs
ПИБ: ….............................................100385085
МБ: …...............................................07131518
Одговорно лице: ….........................Зоран Николић
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. 05/19 су: добра – набавка радне и заштитне одеће ,
обуће и опреме. Ознака из ОРН: 18100000
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
контакт: Правна служба 010/343-388 локал 107,
Владимир Митић, Гордана Милошевић
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/19 су. добра – набавка радне и заштитне
одеће,обуће и опреме. –.Ознака из ОРН: 18100000 .
2. Партије:
I партија - радна и заштитна одећа
II партија - радна и заштитна обућа
III партија - заштитна опрема
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
--РАДНА ОДЕЋА техничке спецификације:
1.На позицији 1. траже се
- радна одела, пилот, летња
- врста материјала - грета грамаже од 215-220 г/м2
- боја - тегет
- сировинског састава - памук - синтетика у односу 49%-60% према 51% -40%
- минимум задовољавајућа постојаност боја ( на светлост, на прање од 60°, на
зној, на отирање мокро и суво)
- минимум задовољавајућа отпорност на уља
- изглед блузе радног одела (џепови са хармоником и поклопцем налепљени на
блузи , на десној страни блузе џеп за мобилни телефон са преградом за оловке.
Доњи џепови усечена лајсна. На рукавима мажетне ширине 3цм од истог
материјала са увученим ластиком. На каишу блузе, на боковима увучен
ластик.Паспул плаве боје .На блузи напред и на леђима флуо трака ширине 2-3
цм. Штампа логоа фирме на левом џепу.Покривна лајсна рајсфершлуса са чичком
(шоб лајсна).
- изглед панталона пилот панталоне.Горњи џепови коси, налепљени са
унутрашње стране.Два бочна џепа са патном и хармоником друге боје.Џеп на
предњем пастрону са рајсфершлусом и одштампаним логоом фирме. На
коленима појачање са паспулима.На ногавицама флуо траке 2-3цм
ширине.Напред на шлицу и на бочном шлицу - дугмад.
2.На позицији 2. траже се:
- флуоресцентни прслуци са рефлектујућим тракама.Копчање чичак траком
3.На позицији 3. траже се:
- летње капе од материјала - грета, сировинског састава памук:синтетика у односу
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/19
4

49%-60% према 51%-40%
- изглед капе: капа са сунцобраном од уметнуте пластике,позади са регулатором
ширине
4.На позицији 4. траже се
Кишно одело је дводелно и састоји се од јакне и панталона. Јакна је равног кроја,
дужине испод бокова и затвара се пластичним ливеним рајсфершлусом. У висини
испод струка, целом ширином оба предња дела јакне, отворени су џепови који су
покривени патнама. Рукави су ранглан. У доњем делу рукава су дрикери који
служе за регулисање обима рукава изнад шаке. Крагна јакне је подигнута, и у
њеном задњем делу, који се затвара рајсфешлусом, уметнута је капуљача. Кроз
поруб капуљаче је провучен плетени гајтан, на чијим крајевима се налазе
пластични стопери. Леђни део јакне је сечен и има два отвора за вентилацију
према рукавима.
Панталоне су равног кроја и у појасу имају ластиш за затезање. Испод појаса су,
са обе стране су отворени коси џепови прекривени преклопним лајснама. У
доњем делу ногавица су дрикери који служе за регулисање обима ногавица. Преко
шавова кишног одела су залепљене траке за заштиту од проласка воде.
Површинска маса: 180 -200гр/м2 Сировински састав: 100% полиестер са ПВЦ
превлаком. Отпорност на квашење: оцена мин.3 .
Испручује се у практичној торбици.
5.На позицији 5. траже се
- мајице ( од материјала памук 100%, једнобојне, класичног кроја, са логом фирме
на левој страни), тежина(грамажа) мајице која треба да износи 160 гр/м2
6.На позицији 6. траже се
- пешкири.величине 100цм х 50цм,материјал: фротир
7.На позицији 7. траже се
- зимски прслуци - термоизоловани, водонепропусни прслук. материјал грета
грамаже од 215-220 г/м2. Копчање зипом и дрикерима. Напред и на леђима флуо
трака ширине 2-3 цм. Штампа логоа фирме на левом џепу.
8.На позицији 8 . траже се
- раднe панталоне пилот летње
- врста материјала - грета грамаже од 215-220 г/м2
- боја - тегет
- сировинског састава - памук - синтетика у односу 49%-60% према 51% -40%
- минимум задовољавајућа постојаност боја ( на светлост, на прање од 60°, на
зној, на отирање мокро и суво)
- минимум задовољавајућа отпорност на уља - изглед панталона пилот панталоне.Горњи џепови коси, налепљени са
унутрашње стране.Два бочна џепа са патном и хармоником друге боје.Џеп на
предњем пастрону са рајсфершлус и одштампаним логоом фирме. На коленима
појачање са паспулима.На ногавицама флуо траке 2-3цм ширине.Напред на
шлицу и на бочном шлицу - дугмад.
9. На позицији 9 . траже се радна одела пилот зимска
- врста материјала - грета грамаже од 215-220 г/м2
- боја - тегет
- сировинског састава - памук - синтетика у односу 49%-60% према 51% -40%
- минимум задовољавајућа постојаност боја ( на светлост, на прање од 60°, на
зној, на отирање мокро и суво)
- минимум задовољавајућа отпорност на уља
- изглед блузе радног одела (џепови са хармоником и поклопцем налепљени на
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/19
5

блузи , на десној страни блузе џеп за мобилни телефон са преградом за оловке.
Доњи џепови усечена лајсна. . На рукавима мажетне ширине 3цм од истог
материјала са увученим ластиком. На каишу блузе, на боковима увучен
ластик.Паспул плаве боје .На блузи напред и на леђима флуо трака ширине 2-3
цм. Штампа логоа фирме на левом џепу.Покривна лајсна рајсфершлуса са чичком
(шоб лајсна).
- изглед панталона пилот панталоне.Горњи џепови коси, налепљени са
унутрашње стране.Два бочна џепа са патном и хармоником друге боје.Џеп на
предњем пастрону са рајсфершлус и одштампаним логоом фирме. На коленима
појачање са паспулима.На ногавицама флуо траке 2-3цм ширине.Напред на
шлицу и на бочном шлицу - дугмад.
-штепани уложак на скидање, постава од полиестера, кофлин тежине 150 грама/
м2 + блокада.
РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА
1.На позицији 1. траже се
- Заштитне плитке ципеле са челичном капом и челичном заштитом од пробијања
страних тела, спољни материјал: црна водоодбојна кожа, језик – затворена жаба
форма, унутршњост ципеле поставњена текстилном поставом црне боје, 3Д
ваздушаста постава,отпорност на хабање, анатомски и антистатик замењиви
уложак, једнослојни ђон од полиуретана директно убризган са горњим делом
обуће, шок апсорбер у пети и повишеним предњим и петним делом за заштиту од
механичких оштећења. Челични међуђон – заштита од пробијања страних тела.
Отпорност на проклизавање на керамичком поду, на челичном поду са
глицерином, детерџентом. Везивање помоћу четири пара отвора. Тежина 670гр по
комаду број 42. На обући мора бити трајно утиснути величински број, месец и
година производње. На ушивној декларацији се мора налазити: артикал,
произвођач, стандард. Стандард EN ISO 20345:2011 S3.
2.На позицији 2. траже се
- Заштитне плитке ципеле без челичне капе и челичне заштите од пробијања
страних тела, спољни материјал: црна кожа, затворена жаба форма, унутршњост
ципеле постављена текстилном поставом црне боје, 3Д ваздушаста постава,
отпорност на хабање, антистатик замењиви уложак, двослојни полиуретански ђон,
уљно отпоран, директно убризган са горњим делом обуће, са ублаживачем ударца
у пети- тзв шок апсорбер и повишеним предњим и петним делом за заштиту од
механичких оштећења, ципела тежине 374 гр(број 42), шок апсорбер у пети и
повишеним предњим и петним делом за заштиту од механичких оштећења.
Отпорност на проклизавање на керамичком поду, на челичном поду са
глицерином, детерџентом. На обући мора бити трајно утиснути величински број,
месец и година производње. На ушивној декларацији се мора налазити: артикал,
произвођач, стандард. Стандард EN ISO 20347:2004 .
3.На позицији 3. траже се
- гумене чизме (целогумена чизма,каландрирани ђон, пресована потпетица,
постава чизме од памучног трикоа)
4.На позицији 4 траже се
-гумене чизме (целогумена чизма,каландрирани ђон, пресована потпетица,
постава чизме од филца дебљине 2-2.5 мм)
5.На позицији 5. траже се
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- гумене чизме са челичном капом (целогумена чизма,каландрирани ђон,
пресована потпетица, постава чизме од памучног трикоа)
6.На позицији 6. траже се
- рибарске чизме ( целогумене рибарске чизме са поставом од памучног трикоа)
7. На позицији 7.траже се
- Дубоке ципеле за асфалтере од црне водоодбојне коже дебљине 2 mm.Табаница
од специјалне ПУ смесе,парфимисана и анатомски обликована и штити од
високих температура. Дефендер ПУ топлотна баријеракоја подноси температуру
од 1800C .Антистатик, против клизни ђон са обсорбером енергије у области
пете,отпоран на абразију, угљоводонике и на температуре до 300 0C.Тежина
ципеле око 700 g.
8. На позицији 8 траже се
- Заштитне дубоке ципеле са челичном капом и челичном заштитом од пробијања
страних тела, спољни материјал: црна водоодбојна кожа, језик – затворена жаба
форма, унутршњост ципеле поставњена текстилном поставом црне боје, 3Д
ваздушаста постава,отпорност на хабање, анатомски и антистатик замењиви
уложак, једнослојни ђон од полиуретана директно убризган са горњим делом
обуће, шок апсорбер у пети и повишеним предњим и петним делом за заштиту од
механичких оштећења. Челични међуђон – заштита од пробијања страних тела.
Отпорност на проклизавање на керамичком поду, на челичном поду са
глицерином, детерџентом. Везивање помоћу четири пара отвора. Тежина 710гр по
комаду број 42. На обући мора бити трајно утиснути величински број, месец и
година производње. На ушивној декларацији се мора налазити: артикал,
произвођач, стандард. Стандард EN ISO 20345:2011 S3.

ЗАШТИТНА ОПРЕМА
1.На позицији 1. се траже
- заштитни шлем од полиетилена високе густине, са УВ стабилизатором.Обавезан
заменљиви пластични уложак са чврстим качењем.Обавезне заменљиве
знојнице. Стезник шлема,ластичан са пластичним подбрадком
2.На позицији 2. се траже
- заштитне гумене рукавице дужине 35цм (мочене у ПВЦ са нитрилом на памучној
подлози,отпорне на киселине и базе, специјални противклизни посип на длану),
стандарда ЕН388:03 4121, ЕН374:03АКЛ
3.На позцији 3. се траже
- цедила за хлор,(цедила су за пуну маску)
4.На позицији 4. се траже
-цедила за амонијак за пуну маску
5.На позицији 5 се траже
- антифон чепићи
6. На позицији 6 се траже
- кофил маске са филтером ( са подесивим тракама) , кофил маске треба да имају
издисајни вентил и ознаку ФФП2
7.На позицији 7. се траже
- Саобраћајни знаци треба да буду класичних димензија, округли пречника 60цм,
троугласти, страница троугла 60цм, према Правилнику о саобраћајној
сигнализацији ( Службени гласник РС 26/2010 ) и важећим стандардима
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Републике Србије (СРПС). Саобраћани знакови треба да буду израђени од
алуминијума.

8.На позицији 8. се траже
-Памучне-најлонске са еластичном манжетном.Прсти и длан са танким слојем
полиуретана.
9.На позицији 9. се траже
- ПВЦ баријера, облепљена рефлектујућом фолијом са обе стране, димензије
250x1000 mm .
10.На позицији 10. се траже
- Постоље за ПВЦ баријеру
11.На позицији 11. се траже
- Двострани ЛЕД трептачи, Ø180мм, „ULTRA BRIGHT“, ЛЕД Ø5мм,
12. батеријa 6v, оптички сензор;укључује се аутоматски при смрачењу.
13.На позицији 13. се траже
- Рефлектујућа трака, црвена 50м и бела 50м, да испуњава захтеве ECE 104.
14. На позицији 14. се траже
- Бистре заштитне наочаре од поликарбонатног стакла које пружају и бочну
заштиту, антимаглин, имају подесиве ручице, пружају заштиту од чврстих летећих
честица. EN 166.1.F
15. На позицији 15 се траже
- заштитне рукавице дупломочене у природни латекс на памучној
подлози,рукавице треба да буду означене стандардом СРПС ЕН 388.
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона),
Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени
докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју
писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно
изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим
надлежним органом те државе, а наручилац је дужан да провери да ли су
испуњени услови за примену тог средства.
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у
неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове,
дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или
оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.
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 и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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 додатне услове испуњавају заједно.
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Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:
● Да се доставе Извештаји о испитивању робе за сваки производ који се
нуди.
4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 4.3), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане
овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 4.4)
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
● Ивештаји о испитивању за сваки производ који се нуди , издати од стране
домаће акредитоване лабораторије. Ако се нуди страни извештај,приложити упоредни
извештај о испитивању од домаћих института . За производе за које не постоје
акредитоване лабораторије на територији Србије (кад је у питању испитивање самог
производа), Понуђач треба да достави СЕРТИФИКАТ О ПРЕГЛЕДУ ТИПА издат од
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именованог тела са територије Републике Србије, који би пратио страни извештај за
понуђена добра страног порекла.

4.3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 05/19

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке радне одеће, обуће и опреме број 05/19
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
-Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
-Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
-Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
и оверена печатом.

4.4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке радне одеће, обуће и опреме број 05/19
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
-Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
-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;
-Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП Водовод и канализација Пирот, улица Војводе
Мишића број 36, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – радне и
заштитне одеће, обуће и ореме, ЈН МВ бр. 05/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
15.04.2019. године до 12 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.
3. ПАРТИЈЕ:
-Партија 1. Радна одећа
-Партија 2. Радна обућа
-Партија 3. Заштитна опрема
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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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: ЈП Водовод и
канализација Пирот улица Војводе Мишића 36, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – радне и заштитне одеће, обуће и
опреме, ЈН бр.05/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр. 05/19 [навести редни број јавне
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр. 05/19 [навести редни број јавне
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –
.......... [навести предмет јавне набавке], ЈН бр. 05/19 [навести редни број
јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији (Образац
4).
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди исказује се у динарима
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Напомена:
У случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуда објављен на
страном језику, наручилац наводи податке о наведеним органима.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА Понуђач који
буде изабран ће пре потписивања уговора морати да приложи средства
финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење уговорних обавеза у
поступку јавне набавке. Као средства финансијског обезбеђења изабрани
понуђач ће у моменту склапања уговора поднети бланко соло регистровану
меницу и менично овлашћење у висини од 10% понуђене вредности..
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који
у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на поменути начин.
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Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну
имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail lukanac@yahoo.com или факсом на
број 010/343-388 локал 107 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр
05/19
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповоњнија понуда“
1. Понуђена цена--------------------- до 90 пондера
(најнижа цена * број пондера /понуђена цена)
2.Рок испоруке ----------------------- до 10 пондера
- до 10 дана од наруджбине ----- 10 пондера
- преко 10 дана од наруджбине-- 5 пондера
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном
ценом уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку жребања моћи
ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом
најнижом понуђеном ценом и истим роком важења понуде, а које ће наручилац
обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено.
Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача,
односно њихових понуда.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
факсом на број
010/343-387 или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
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јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 7 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на
број ЈН 04/18, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке
на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(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. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор
и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос
реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси ЗЗП;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси ЗЗП;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
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(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) и (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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167.
Закона
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор
након доношења одлуке о додели уговора, ако у року предвиђеном законом није
поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или
одбијен, као и у складу са чланом 150. ставом 2. ЗЈН.
.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број 05/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Лице овлашћено за потписивање уговора

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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Име особе за контакт:
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RADNA I ZAŠTITNA ODEĆA,OBUĆA I OPREMA
ЈЕДИ
КОЛИ
Р.Бр. ОПИС ПРЕДМЕТА
НИЦА
ЧИНА
МЕРЕ
I ПАРТИЈА
1

РАДНА ОДЕЛА ПИЛОТ ЛЕТЊА

KOM

110

2

ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ПРСЛУК

=

50

3

ЛЕТЊА КАПА

=

100

4

ПВЦ КИШНА ОДЕЛА

=

130

5

МАЈИЦЕ

=

300

6

ПЕШКИРИ

=

100

ЗИМСКИ ПРСЛУК

=

95

РАДНЕ ПАНТАЛОНЕ

=

40

РАДНА ОДЕЛА ПИЛОТ ЗИМСКА

=

20

7
8
9

ЦЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ
БЕЗ ПДВ-а

Укупно:
Укупно са
ПДВ-ом:
1
2
3
4
5
6
7
8

II ПАРТИЈА
ЦИПЕЛЕ СА ЗАШТИТНОМ
КАПОМ
ЦИПЕЛЕ БЕЗ ЗАШТИТНЕ КАПЕ
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА
ПАМУЧНОМ ПОСТАВОМ
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА ПОСТАВОМ
ОД ФИЛЦА
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА ЧЕЛИЧНОМ
КАПОМ
РИБАРСКЕ ЧИЗМЕ
ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ ЗА
АСФАЛТЕРЕ
ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ СА
ЗАШТИТНОМ КАПОМ

=

100

=

30

=

40

=

70

=

20

=

3

=

4

=

20
Укупно:
Укупно са
ПДВ-ом:

III ПАРТИЈА
1

ЗАШТИТНИ ШЛЕМ

2

ЗАШТИТНЕ ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ

3
4

КОНКУРСНА
ЗА
ВРЕДНОСТИ 05/19
ЦЕДИЛА
МАСКЕ,ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ХЛОР
= ЈН МАЛЕ
4
25
ЦЕДИЛА МАСКЕ, ЗА АМОНИЈАК
=
4

5

АНТИФОН ЧЕПИЋИ

KOM
=

=

20
20

50

ВРЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-а

Рок испоруке ________________________________ дана

Уз понуду Понуђач треба да достави и узорке свих производа за које је
достављена понуда
Место испоруке - франко ЈП Водовод и канализација Пирот
Сукцесивна наруджбина

Датум

Понуђач
М. П.
_____________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен у Пироту, дана_____ 2019.године, између:
1. ЈП „Водовод и канализација“ Пирот, ул. Војводе Мишића 36, матични број
07131518, ПИБ 100385085,које заступа директор Зоран Николић,дипл.ецц., као
наручилац-купац, с једне стране и
2.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Као понуђач-продавац, с друге стране
Вредност уговора износи: _____________ динара без ПДВ-а
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Предмет уговора: Купопродаја радне и заштитне одеће обуће и опреме за
2019.годину.
Саставни
део
уговора
је
понуда
понуђача-продавца
бр.______________,за партију _________ од __________ 2019.године, која је у
поступку јавне набавке мале вредности бр._______ оцењена као најповољнија.
Члан 1.
Купопродајна цена за набавку радну и заштитну одећу, обућу и опрему, партија
бр __________, који је предмет овог уговора, износи ____________ динара без
ПДВ-а утврђена понудом продавца бр. __________ од ________ 2019.године.
Члан 2.
Купац се обавезује да ће плаћање по овом уговору извршити у року од 45 дана
од дана издавања фактуре за сваку сукцесивну испоруку.
Члан 3.
Продавац се обавезује да ће испоруку добара вршити суксецивно у договору са
купцем.

Члан 4.
Уколико добра не задовољавају квалитет и друге критеријуме наведене у
понуди продавца бр._________од________ 2019.године, која је саставни део
овог уговора, продавац је у обавези да испоруку усклади у року од 7 дана на
уговорен начин.
Члан.5
Уговорне стране су се сагласиле да се евентуални спорови по овом уговору
решавају првенствено мирним путем . Уколико се спор не реши мирним путем
надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 6.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид овог уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 дана.
Члан 7.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два).

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/19
27

ПОНУЂАЧ
_____________

НАРУЧИЛАЦ
___________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА, ОБУЋА И ОПРЕМА
Р.Бр.

ОПИС ПРЕДМЕТА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

110

Јед.цена
без ПДВ
(дин)

Јед.цена
са ПДВ
(дин)

Укупно
без ПДВ
(дин)

Укупно са
ПДВ (дин)

I ПАРТИЈА
1

РАДНА ОДЕЛА ПИЛОТ ЛЕТЊА

KOM

2

ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ПРСЛУК

=

50

3

ЛЕТЊА КАПА

=

100

4

ПВЦ КИШНА ОДЕЛА

=

130

5

МАЈИЦЕ

=

300

6

ПЕШКИРИ

=

100

7

ЗИМСКИ ПРСЛУК

=

95

8

РАДНЕ ПАНТАЛОНЕ

=

40

9

РАДНА ОДЕЛА ПИЛОТ ЗИМСКА

=

20

II ПАРТИЈА
1

ЦИПЕЛЕ СА ЗАШТИТНОМ КАПОМ

=

100

2

=

30

=

40

=

70

5

ЦИПЕЛЕ БЕЗ ЗАШТИТНЕ КАПЕ
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА ПАМУЧНОМ
ПОСТАВОМ
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА ПОСТАВОМ ОД
ФИЛЦА
ГУМЕНЕ ЧИЗМЕ СА ЧЕЛИЧНОМ
КАПОМ

=

20

6

РИБАРСКЕ ЧИЗМЕ

=

3

7

=

4

8

ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ ЗА АСФАЛТЕРЕ
ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ СА ЗАШТИТНОМ
КАПОМ

=

20

1

ЗАШТИТНИ ШЛЕМ

KOM

20

2

ЗАШТИТНЕ ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ

=

20

3

ЦЕДИЛА МАСКЕ, ЗА ХЛОР

=

4

4

ЦЕДИЛА МАСКЕ, ЗА АМОНИЈАК

=

4

АНТИФОН ЧЕПИЋИ

=

50

3
4

III ПАРТИЈА

5
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КОФИР МАСКЕ, (КОФИР МАСКЕ, СА
ФИЛТЕРОМ)

=

САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ

=

15

ПАМУЧНЕ НАЈЛОНСКЕ РУКАВИЦЕ

=

600

ПВЦ БАРИЈЕРА

=

1

ГУМЕНО ПОСТОЉЕ ЗА БАРИЈЕРУ

=

1

ДВОСТРАНИ ЛЕД ТРЕПТАЧИ

=

2

БАТЕРИЈА ЗА ТРЕПТАЧЕ

=

2

13

РЕФЛЕКТУЈУЋА ТРАКА

=

2x50m

14

ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ
ЗАШТИТНЕ ДУПЛОМОЧЕНЕ
РУКАВИЦЕ

=

40

6
7
8
9
10
11
12

15

МЕСТО И ДАТУМ

=

М.П.

80

100

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
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(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке, бр 05/19
[навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести
редни број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

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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