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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
- НАБАВКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -

Број ЈН 04-МВД/2020

Септембар, 2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 04МВД/2020 број 3730/2 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну
набавку број 5271 од 17.09.2020. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Набавка машинског материјала
ЈН 04-МВД/2020
Конкурсна документација садржи:
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ст.бр.4

2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ст.бр.5

3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ст. бр.6

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ст.бр. 7
5. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

ст.бр.11

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ст.бр.18

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА
ст.бр. 31
8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА
ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ст.бр. 32

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ст.бр. 33

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ст.бр. 34
11. МОДЕЛ УГОВОРА

ст.бр. 35

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА (за добро
– менице

извршење посла)
ст.бр. 42

13. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла)

ст.бр. 43

14. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (у случају негативних референци)
ст.бр. 44
15.ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ст.бр. 45

16. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ст.бр. 53
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НАПОМЕНА:
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 кaко 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; 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
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
јавних набавки и на својој интернет страници.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 04-МВД/2020 je машински материјал, по
техничкој спецификацији из прилога конкурсне документације а за потребе Јавног
комуналног предузећа „Чачак“ Чачак .
Ознака из општег речника:
44330000 - шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству
(2) Партије у поступку јавне набавке
Предмет јавне набавке je обликован у три партије и то:
Партија 1 - Набавка машинског потрошног материјала за магацинску резерву
Партија 2 - Набавка и монтажа машинског материјала за надземни део топловода
Партија 3 - Набавка цеви за котао
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Тражене техничке карактеристике морају у свему одговарати техничкој спецификацији из
прилога конкурсне документације. У противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива
из разлога што је неодговарајућа.
Партија 1- Набавка машинског потрошног материјала за магацинску резерву
Рок испоруке добра: Сукцесивно према потребама Наручиоца, предметна добра испоручити
у року од 7 дана од пријема писаног или усменог захтева за набавку.
Начин плаћања: Плаћање испоручених добара из предмета понуде врши се без аванса,
односно сукцесивно и то за испоручену количину у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
Начин и место испоруке добара : Добра ће бити испорученa сукцесивно у магацин ЈКП
“ЧАЧАК“ ЧАЧАК, улица Скадарска бр. 17, 32000 Чачак. Лице за контакт је Владимир
Кандић.
Партија 2 – Набавка и монтажа машинског материјала за надземни топловод
Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања уговора
Начин плаћања: Плаћање испорученог материјала из предмета понуде врши се без аванса,
односно целукупан износ биће исплаћен у року од 45 дана од дана пријема фактуре
Гаранција на испоручен и монтиран материјал је минимално 24 месеца.
Партија 3 - Набавка цеви за котао
Рок испоруке: максимално 3 дана од дана потписивања уговора
Начин плаћања: Плаћање испорученог материјала из предмета понуде врши се без аванса,
односно целукупан износ биће исплаћен у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
Гаранција на испоручен и монтиран материјал је минимално 24 месеца.
Начин и место испоруке добара : Добра ће бити испорученa у магацин ЈКП “ЧАЧАК“
ЧАЧАК, улица Скадарска бр. 17, 32000 Чачак.
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4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА )
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
......................................[навести дозволу за обављање делатности која
је предмет јавне набaвке];
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.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
у складу са чланом 77. став. 4, Закона, понуђач доказује достављањем изјаве којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 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 понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 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 пет 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.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке ___________________________ [навести предмет јавне набавке]
број ______________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то услове из чл.75. :
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) 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);
4) Понуђач 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке ___________________________ [навести предмет јавне набавке]
број _____________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну
набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште
на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ) ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена,
читко написана на српском језику.
2.) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце
који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
Понуда мора да садржи:
 Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде ;
 Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и
76. ЗЈН и документа из члана 77. којима се доказује испуњење услова (наведена у
обрасцу):
 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да
су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада ;
 Изјаву да ће без одлагања обавестити 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 ;
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде ;
 Изјаву о независној понуди;
 Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне
документације;
- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте
обезбеђења за добро извршење посла;
 Модел уговора;
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена, или сложена у ПВЦ фасцикли, тако да се не могу накнадно убацивати,
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не
оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити
наведено:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 04-МВД/2020
НАБАВКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
-НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
Конкурсну документацију доставити на адресу Наручиоца до 07.10.2020. до 12,00
часова. Отварање понуда обавиће се истог дана у просторијама Наручиоца са почетком
у 12,15 часова.
3.) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у
писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.
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Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне
податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално)
прилаже тражена документа .
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:
ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈН 04-МВД/2020
НАБАВКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
-НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
4.) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање испоручених добара из предмета понуде врши се без аванса, односно
сукцесивно и то за испоручену количину у року од 45 дана од дана извршене испоруке.
Исплатну документацију испоставља понуђач, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана
завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему извршене услуге из
предмета набавке. Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року,
рок плаћања се продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
Плаћање се врши на основу оригиналне и оверене фактуре у 2 (два) примерка, отпремнице
понуђача потписане и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца и записника о
квалитативном и квантитативном пријему, с тим што се плаћају само стварно примљене
количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).
5.) ЦЕНА:
Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату
вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у
процентима и динарској вредности.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте добара
из предметне набавке.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12).
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.
Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
6.) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
Понуђачи су дужни да пре потписивања уговора обезбеде испуњење својих уговорних
обавеза, достављањем следећих средстава
1) Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
 Две бланко сопствене менице – само потписане и оверене у складу са картоном
депонованих потписа – потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину)
меничног бланкета. У складу са Закономо о платном промету («Сл.гласник РС»
бр. 31/11) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења
који се води код НБС.
 платном промету ( «Сл.гласник РС» бр. 31/11) све менице морају бити
регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.
 Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са
обавезним подацима о регистрацији, као доказ о регистрацији достављених
меница.
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 Копија важећег картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на
којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом
банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања
понуда, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност
картона депонованих потписа);
Менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности испоручених
добара у случају неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида
уговора.
7.) ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку
поступка или касније.
Комисија Наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу
великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало
понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је
дужан да чува 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 (члан 14.
сатв 1. тачка 1. ЗЈН).
Комисија Наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. ЗЈН.
8.) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЈАШЊЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 пет
дана пре истека рока за подношење понуде.
У случају добијања питања и захтева од старне заинтересованих лица наручилац је
дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење
понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања се упућују путем електронске поште на адресу: jelena.rakovic@jkpcacak.co.rs путем
факса на број 032/322-618 или поштом на адресу Јавно комунално предузеће за грејање
„Чачак“ Чачак, ул Скадарска бр. 17, 32 000 Чачак, уз напомену "Објашњење – позив на број
јавне набавке мале вредности ЈН 04-МВД/2020".
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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9.) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача- члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
10.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума "најнижа понуђена
цена".
Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум –
краћи рок испоруке добара из предметне набавке .
11.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде имају исту понуђену цену
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара из
предметне набавке.
12.) ОБАВЕШТЕЊЕ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине. као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
13.) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора, у 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 ако законом није другачије одређено.
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
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 ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
После доношења Oдлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана објављивања Oдлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки у
поступку јавне набавке мале вредности
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе из
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу
захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је захтев поднет у року и да
ли је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.
Подносилац захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је дужан да
на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000 динара ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда или 120.000 динара ако се захтев за заштиту
права подноси након отварања понуда.
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.
(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 захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
14.) ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним
набавкама а у случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана
пријема писаног позива наручиоца.
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Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3.
Закона о јавним набавкама).
15.) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става члана 82. става 3. тачка 1) који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
16.) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да , пошто
прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
17.) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став
3. ЗЈН .
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о
јавним набавкама.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења
одлуке.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка
јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке.
18.) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на
основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
У поступку јавне набавке мале вредности рок за доношење одлуке о додели уговора не може
бити дужи од десет дана.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
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19.) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6-I

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет
страници www.jkpcacak.co.rs за јавну набаку мале вредности бр. JН 04-МВД/2020 добара –
машински материјал, дајемо понуду како следи:
1. Понуду дајемо: самостално или са подизвођачем
2. Понуда се односи на:
- целокупну набаку добара из предметне набавке
- Партија 1 – Набавка машинског потрошног материјала за магацинску резерву
- Партија 2 - Набавка и монтажа машинског материјала за надземни део топловода
- Партија 3 - Набавка цеви за котао

Понуда за Партију 1 – Набавка машинског потрошног материјала за
магацинску резерву
Red.br.

Naziv

Jed.mere

Količina

1

Crna cev bešavna f 26,9x 2,3 mm

m

12

2

Crna cev bešavna f 33,7x 2,6 mm

m

12

3

Crna cev bešavna f 42,4x 2,6 mm 700489

m

6

4

Crna cev bešavna f 48,3x 2,6 mm

m

6

5

Crna cev bešavna f 60,3x 2,9 mm

m

6

6

Crna cev bešavna f 76,1x 2,9 mm

m

6

7

Crna cev bešavna f 88,9x 3,2 mm (700179)

m

6

8

Crna cev bešavna f 114,3x 3,6 mm

m

6

9

Crno čelično bešavno koleno
kom

10

kom

10

kom

10

kom

5

kom

5

kom

5

kom

5

kom

2

kom

1

kom

10

f 26,9x 2,6 mm R=1,5D
10

Crno čelično bešavno koleno
f 33,7x 2,9 mm R=1,5D

11

Crno čelično bešavno koleno
f 42,4x 2,9mm R=1,5D

12

Crno čelično bešavno koleno
f 48,3x 3,2 mm R=1,5D

13

Crno čelično bešavno koleno
f 60,3x 3,2 mm R=1,5D

14

Crno čelično bešavno koleno
f 76,1x 3,6 mm R=1,5D

15

Crno čelično bešavno koleno
f 88,9x 4,0 mm R=1,5D

16

Crno čelično bešavno koleno
f 114.3x 4,5mm R=1,5D

17

Crno čelično bešavno koleno
f 159x5,6 mm R=1,5D

18

Bakarno koleno dvodelno f 18 mm

Jedinična
cena

Ukupno
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19

Bakarna cev f 18X0,9 mm

20

Kugla ventil prirubnički DN25/NP16 proizvod
Polix, tip

m

12

kom

1

kom

2

kom

2

KPN, FAF ili sl.
21

Kugla ventil prirubnički DN32/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl. (700965 - komplet sa prirub.)

22

Kugla ventil prirubnički DN40/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl. ( 701069 - komplet sa prirubn)

23

Kugla ventil prirubnički DN50/NP16 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

24

Kugla ventil prirubnički DN65/NP16 proizvod
Polix, tip

kom

2

kom

1

kom

1

KPN, FAF ili sl.
25

Kugla ventil prirubnički DN80/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl.

26

Kugla ventil prirubnički DN100/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl.

27

Prirubnica DN15/NP16

kom.

5

28

Prirubnica DN25/NP16

kom

5

29

Prirubnica DN32/NP16

kom

4

30

Prirubnica DN40/NP16

kom

3

31

Prirubnica DN50/NP16

kom

3

32

Prirubnica DN65/NP16

kom

5

33

Prirubnica DN80/NP16

kom

5

34

Prirubnica DN100/NP16

kom

3

35

Prirubnica DN150/NP16

kom

1

36

Kugla ventil prirubnički DN25/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN32/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN40/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN50/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN65/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

41

Kugla ventil prirubnički DN80/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

1

42

Prirubnica DN20/NP6

kom

5

37

38

39
40
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43

Prirubnica DN25/NP6

kom

5

44

Prirubnica DN32/NP6

kom

5

45

Prirubnica DN40/NP6

kom

5

46

Prirubnica DN50/NP6

kom

4

47

Prirubnica DN65/NP6

kom

4

48

Prirubnica DN80/NP6

kom

5

49

Holender 1/2"

kom

5

50

Holender 3/4"

kom

5

51

Holender 1"

kom

5

52

Holender 5/4"

kom

53

Holender 2"

kom.

5
5

54

Holender 6/4"

kom

5

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom

2

55
56

57

Kosi regulacioni ventil DN65 NP6- navojni Herz
ili sl.
Kosi regulacioni ventil DN50 NP6- navojni Herz
Danfoss ili sl.
Kosi regulacioni ventil DN40 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

58

Kosi regulacioni ventil DN32 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

59

Kosi regulacioni ventil DN25 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

60

Kosi regulacioni ventil DN20 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

kom

2

61

Kugla ventil 6/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

62

Kugla ventil 5/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

63

Kugla ventil 1" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

64

Kugla ventil 1/2" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

65

Kugla ventil 3/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

66

Kugla ventil 3/8" navojni NP16 kovina i sl.

kom

1

67

Kugla ventil DN80 NP6 navojni

kom.

1

68

Slavina holenderska 1/2" sa holenderom od 1/2"

kom

10

69

Slavina holenderska 3/4" sa holendrom od 3/4"

kom

10

70

Kotlovska slavina 1/2"

kom

10

71

Kotlovska slavina 3/4"

kom

10

72

Ventil radijatorski 3/8" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

5

73

Ventil radijatorski 1/2" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

10

74

Ventil radijatorski 3/4" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

2

75

Ventil radijatorski 1/2" EK Caleffi Herz, Danfoss

kom

5
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76

Ventil radijatorski 3/4" EK Caleffi Herz, Danfoss

kom

5

77

Navijak radijatorski 3/8" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

78

Navijak radijatorski 1/2" prav

kom

10

79

Navijak radijatorski 3/4" prav

kom

5

80

Navijakradijatorski 3/8" EK

kom

10

81

Navijak radijatorski 1/2" EK

kom

10

82

Navijak radijatorski 3/4" EK

kom

5

83

Hvatač nečistoća , DN20/NP16 t=1000C

kom

84

Hvatač nečistoća , DN25/NP16 t=1000C

kom

1
1

85

Hvatač nečistoća DN32/NP16 t=1000C

kom

1

86

Hvatač nečistoća DN25/NP6

kom

1

87

Hvatač nečistoća DN32/NP6

kom

1

88

Hvatač nečistoća DN40/NP6

kom

1

89

Hvatač nečistoća DN50/NP6

kom

1

90

Hvatač nečistoća DN65/NP6

kom

1

91

ZAVRTANJ, metrički M8x20 kvalitet 8.8

kom.

200

92

ZAVRTANJ, metrički M8x25 kvalitet 8.8

kom.

200

93

ZAVRTANJ, metrički M12x50 kvalitet 8.8

kom

300

94

ZAVRTANJ, metrički M14x70 kvalitet 8.8

kom.

300

95

ZAVRTANJ, metrički M16x60 kvalitet 8.8

kom

250

96

ZAVRTANJ, metrički M16x70 kvalitet 8.8

kom.

250

97

ZAVRTANJ, metrički M16x90 kvalitet 8.8

kom

250

98

ZAVRTANJ, metrički M18x60 kvalitet 8.8

kom

250

99

ZAVRTANJ, metrički M20x60 kvalitet 8.8

kom

200

100

ZAVRTANJ, metrički M20x70 kvalitet 8.8

kom

100

101

ZAVRTANJ, metrički M20x120 kvalitet 8.8

kom

100

102

NAVRTKA M12

kom.

500

103

NAVRTKA M16

kom.

500

104

Termometar živin0-130

kom

5

105

Termometar živin0-130 0C ek

kom

5

106

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-10 bar

kom

5

107

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-16 bar

kom

1

108

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-25 bar

kom

1

109

Muf crni 1/2"

kom

250

110

Muf crni 3/4"

kom

100

111

Muf crni 1"

kom.

50

112

Čelični reducur Ø139,7/Ø88,9 mm

kom

3

113

Čelični reducur Ø139,7/Ø60,3 mm

kom

3

114

Čelični reducur Ø114,3/Ø88,9 mm

kom

2

115

Čelični reducur Ø114,3/Ø76,1 mm

kom

4

116

Čelični reducur Ø114,3/Ø60,3 mm

kom

4

117

Čelični reducur Ø88,9/Ø76,1 mm

kom

10

0C

prav
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118

Čelični reducur Ø88,9/Ø60,3 mm

kom

10

119

Čelični reducur Ø88,9/Ø48,3 mm

kom

5

120

Čelični reducur Ø88,9/Ø42,4 mm

kom

5

121

Čelični reducur Ø76,1/Ø60,3 mm

kom

5

122

Čelični reducur Ø76,1/Ø48,3 mm

kom

5

123

Čelični reducur Ø76,1/Ø42,4 mm

kom

5

124

Čelični reducur Ø76,1/Ø33,7 mm

kom

5

125

Čelični reducur Ø60,3/Ø48,3 mm

kom

126

Čelični reducur Ø60,3/Ø42,4 mm

kom

10
10

127

Čelični reducur Ø60,3/Ø33,7 mm

kom

10

128

Čelični reducur Ø48,3/Ø33,7 mm

kom

10

129

Reducir pocinkovan 1"-3/4"

kom

20

130

Brusna ploča za sečenje Ø115/1 Skorpio, Swaty

kom

100

131

Brusna ploča za brušenje Ø115/3 Skorpio, Swaty

kom

50

132

Brusna ploča za brušenje Ø115/6 Skorpio, Swaty

kom

50

133

Brusna ploča za brušenje Ø180/6 Skorpio, Swaty

kom

50

134

Antikorozivna boja Zvezda, Duga

kg

20

135

Razređivač nitro Zvezda, Duga

l

20

136

Razređivač uljni Zvezda, Duga

l

10

137

Piroksal

kom

4

138

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
celulozna "Elektrode Jesenice" sl.Ø2,5

kg

40

139

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
celulozna "Elektrode Jesenice" sl. Ø3,25

kg

40

140

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
RUTILEN

kg

100

kg

100

Ø3,25 ESABOV OK43-32
141

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
RUTILEN
RUTILEN Ø2,5 ESABOV OK43-32

142

Elektroda INOx-prohromska 19/9 2,5

kg

10

143

Žica paljena 3,1mm

kg

10

144

Klingerit 3 mm 2x1m

tabla

1

145

Klingerit 4mm 2x1m

tabla

1

146

Ulje SAE 30

l

10

147

Četka za farbanje 20mm

kom

10

148

Četka za farbanje 40mm

kom

10

149

Četka za farbanje 50mm

kom

10

150

Čelična četka

kom

10

151

Kudelja

kg

10

152

Crevo gumeno (obično) 1/2"

m

50

153

Crevo gumeno (obično) 3/4"

m

50

154

Crevo protkano 1/2"

m

25
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m

25

Rukavice bravarske Ernakolin

kom

20

157

Rukavice za varioce

kom

10

158

Naočare za varenje sa kobaltnim teleoptik i sl.

kom

2

159

Naočare za brušenje sa polopcom teleoptik i sl.

kom

5

160

Maska za varenje- obična kartonska

kom

161

burgija spiralna Ø5

kom

2
10

162

Plamaflex Ø48x9mm

m

20

163

Plamaflex Ø60x9mm

m

30

164

Plamaflex Ø76x9mm

m

20

165

Plamaflex Ø89x9mm

m

20

166

Traka power 25m

kom

5

167

Traka power 50m

kom

5

168

Ventil rad. termostatski 1/2" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

169

Ventil rad. termostatski 1/2" ek Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

170

Ventil rad. termostatski 3/4" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

171

Ventil rad. termostatski 3/4" ek Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

172

Termo glave Caleffi

kom

6

173

Odzraka automatska 3/8"

kom

6

174

Odzraka automatska 1/2"

kom

6

175

Holenderska gumica za vodomer 1/2"

kom

20

176

Holenderska gumica za vodomer 3/4"

kom

20

177

Holenderska gumica za vodomer 1"

kom

20

178

Holenderska gumica za vodomer 5/4"

kom

20

179

Holenderska gumica za vodomer 6/4"

kom

20

180

Teflon konac

kom

10

155

Crevo protkano 3/4"

156

УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом
Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама извршимо испоруку машинског потрошног материјала из предмета набавке за
Партију 1 а за потребе ЈКП “ЧАЧАК” Чачак у укупном износу од _________________
динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи _______________ динара.
Начин плаћања: сукцесивно, у року од ________ дана од дана пријема фактуре.
Важност понуде је _______ дана (мин. 60 дана).
Рок испоруке добара: _____ дана од пријема писаног или усменог захтева за набавку.
Место испоруке добара: Магацин ФЦО, ЈКП „Чачак“ Чачак.
Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана .
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Квалитет, рок и место испоруке добара и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа
понуђена цена.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
___________________________
М.P.
___________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАPОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Понуда за Партију 2 - Набавка и монтажа машинског материјала за
надземни део топловода
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАДЗЕМНИ
Редни
број

Опис радова

1

Испорука и монтажа равних запорних
вентила са елементима прирубничког
споја
DN200PN16
DN150PN16
DN125PN16
DN100PN16
DN32PN16
DN50PN16

2

3

4

5

6

DN15PN16
Испорука и монтажа хватача
нечистоће са елементима
прирубничког споја
DN200 NP16
DN250PN16
DN40PN6-навојни спој
DN25PN6-навојни спој
Испорука и монтажа ручних
регулационих вентила са елементима
прирубничког споја
DN125PN16 лептир
DN32PN10-са навојним спојем
(холендер)
Испорука и монтажа неповратног
вентила са елементима прирубничког
споја
DN 200 NP 16
DN100PN16
DN50PN16
DN25PN6-навојни спој
Испорука и монтажа кугластих
славина са елементима навојног
споја, са холендером
DN40PN6
DN32PN6
DN25PN6
DN15PN6

Јед.мере
-

количина
-

ком
ком
ком
ком
ком

4
4
1
2
4

ком
ком

6
10

ком
ком
ком
ком

1
1
1
2

ком

2

комплет

1

ком
ком
ком
комплет

1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

2
2
2
10

Цена
/дин/

Укупно
/дин/

Испорука и монтажа црних
безшавних цеви
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DN250 273x6,3
DN200 219,1x6,3
DN150 x5
DN125 x4,5
DN100 x4,5
DN80 x3,6
DN65 x3,6
DN50 x3,6
DN40 x3,2
DN32 x3,2
DN25 x3,2
DN20 x2,9
DN15 x2,9

7

8

9
10

11
12

За спојни, заптивни, помоћни и
потрошни материјал и цевне лукове и
редукције, неопходне за монтажу
цевовода узима се 50% од вредности
цеви (ставка 6)
Испорука и уградња челичних
дебелозидних цевних муфова 1/2" са
свим потрошним и помоћним
материјалом
Испорука и монтажа термометра у
чаури 0-120 (°С)
Испорука и монтажа манометра
опсега 0-6 (бар) са манометарском
славином
Испорука и монтажа кугласте гасне
славине са елементима прирубничког
споја DN150PN16
Испорука и монтажа црних
безшавних цеви
DN150 x5
DN100 x4,5

13

За спојни, заптивни, помоћни и
потрошни материјал и цевне лукове
редукције и ослонце, неопходне за
монтажу цевовода узима се 50% од
вредности цеви (ставка 12)

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

40
10
0
50
6
6
0
6
6
12
12
12
24

паушал

0.5

ком

30

ком

5

ком

5

ком

1

m
m

6
12

паушал

0.5
УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом

Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама извршимо испоруку и монтажа машинског материјала за надземни део топловода
из предмета набавке за Партију 2 а за потребе ЈКП “ЧАЧАК” Чачак у укупном износу од
_________________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи _______________ динара.
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Начин плаћања: без аванса, у року од ________ дана од дана пријема фактуре.
Рок испоруке добара: _____ дана од од дана потписивања уговора.
Гаранција испоручене опреме: _____ месеца
Важност понуде је _______ дана (мин. 60 дана).
Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана .
Квалитет, рок и место испоруке добара и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа
понуђена цена.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
___________________________
М.P.
___________________________

(Име, презиме и потпис одговорне особе)
НАPОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Понуда за Партију 3 - Набавка цеви за котао
Редни
број
1

Опис радова
Испорука хладно вучених цеви
fi.82,5 x 4,0 х 6150mm
квалитета 13Crmo

Јед.мере
-

количина
-

комад

22

Јединична
цена

Укупно
/дин/

УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом
Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама извршимо испоруку цеви за котао из предмета набавке за Партију 3 а за потребе
ЈКП “ЧАЧАК” Чачак у укупном износу од _________________ динара без ПДВ-а, што са
ПДВ-ом износи _______________ динара.
Начин плаћања: без аванса, у року од ________ дана од дана пријема фактуре.
Рок испоруке добара: _____ дана од од дана потписивања уговора.
Гаранција испоручене опреме: _____ месеца
Важност понуде је _______ дана (мин. 60 дана).
Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана .
Квалитет, рок и место испоруке добара и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа
понуђена цена.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
___________________________
М.P.
__________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАPОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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6-II ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
Место и општина
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
(име и презиме одговорног лица)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ:

Место и датум:
_______________
М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА :
Место и општина
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

Место и датум:
_______________
М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА

ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)_____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ
У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.
Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за јавну набавку мале
вредности, набавке машинског материјала, број ЈН 04-МВД/2020 подносим независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНA ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у
поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН 04-МВД/2020 у свему одговарају конкурсној
документацији и квалитету који је дефинисан у техничкој спецификацији из прилога
конкурсне документације.

Место и датум:
_________

Понуђач (назив)__________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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11.

МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА број 04-МВД/2020
закључен између:
Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак
Скадарска бр. 17, 32 000 Чачак
Коју заступа Директор, Данко Ћаловић, дипломирани правник
У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ
Телефон: 032/322-618
Телефакс: 032/322-618
Матични број: 07576382
ПИБ: 100890562
ПДВ:
Шифра делатности: 3530
Текући рачун: 160-8092-50 који се води код Banca Intesa
и
Коју заступа: ____________________________ - у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ
адреса: __________________________________
матични број: ____________________________
шифра делатности: _______________________
ПИБ: ____________________________________
ПДВ: ____________________________________
текући рачун број: ________________________
код банке: _______________________________
телефон: _________________________________
телефакс: ________________________________

Правни основ:
Јавна набавка мале вредности бroj ЈН 04-МВД/2020; Одлука о додели уговора бр._____
од ________године, и понуда понуђача бр._______
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Модел Уговора за Партију 1
УГОВОР
о купопродаји машинског потрошног материјала за магацинску резерву
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ___________________________________________,
МБ ________, ПИБ _________, текући рачун
_______________ у __________банци, кога заступа
___________(у даљем тексту: Испоручилац)
2. ЈКП »Чачак« Чачак, Скадарска 17, МБ 7576382,
ПИБ 100890562, текући рачун 155-1744-16, кога
заступа директор Данко Ћаловић, дипломирани
правник (у даљем тексту Наручилац) и
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја потрошног машинског материјала за магацинску
резерву, у свему према врсти и количини у понуди Испоручиоца број _________ од
______.2020. године, која чини саставни део овог уговора.
За потрошни машински материјал из претходног става овог члана за који је предвиђено
издавање атеста Испоручилац је дужан да исте достави, најкасније до дана потписивања овог
уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна цена потрошног машинског материјала из предмета овог уговора износи
________ динара без ПДВ-a, а што са ПДВ-ом износи __________ динара.
Цена је ФЦО Чачак.
У цену су урачунати трошкови царине, шпедитерски трошкови и сви други трошкови
и дажбине у вези увоза и испоруке материјала из предмета уговора.
Члан 3.
Роба се испоручује ФЦО Чачак – магацин Наручиоца.
Обавеза осигурања од уобичајених ризика је на Испоручиоцу, до момента испоруке
Наручиоцу.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог Уговора плаћа сукцесивно у року од
___ дана од дана пријема фактуре за сваку испоруке робе из предмета уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке добара: сукцесивно према потребама Наручиоца, у року од ___ дана од
пријема писаног или усменог захтева за набавку.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Гарантни рок за испоручену робу из члана 1. овог Уговора износи 2 године од дана
квантитативног и квалитативног пријема.
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Испоручилац је дужан да током гарантног рока, а на позив Наручиоца, отклони
недостатак и то у року не дужем од 15 дана од позива Наручиоца.
Уколико се Испоручилац не одазове на позив Наручиоца у року из претходног става,
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, а о трошку
Испоручиоца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Испоручилац је дужан да уз испоручени потрошни машински материјал достави
потврде о квалитету, све верификовано од надлежних установа.
Наручилац ће записнички извршити квалитативни и квантитативни пријем робе, у
року од 3 дана од дана (ев.) царињења робе у Чачку.
За евентуалне недостатке одмах ће се приступити отклањању мана на терет
Испоручиоца..
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Испоручилац ни у
накнадно остављеном року од 15 дана не изврши у целини обавезу из члана 1. овог уговора..
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима и других позитивних прописа који регулишу ову материју.
Члан 9.
Сви настали спорови решаваће се мирним путем, а уколико то није могуће уговара се
надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три).

ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________
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Модел Уговора за Партију 2
УГОВОР
о набавци машинског материјала за надземни топловод
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1.__________________________________, МБ ________, ПИБ _________, текући рачун
_______________ у __________банци, кога заступа ____________________(у даљем тексту:
Испоручилац)
2.ЈКП »Чачак« Чачак, Скадарска 17, МБ 7576382, ПИБ 100890562, текући рачун 155-174416, кога заступа директор Данко Ћаловић, дипломирани правник (у даљем тексту
Наручилац) и
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја машинског материјала за надземни топловод, у
свему према врсти и количини у понуди Испоручиоца број _________ од ______.2020.
године, која чини саставни део овог уговора.
За предизоловани материјал из претходног става овог члана за који је предвиђено
издавање атеста и сертификата по важећим стандардима Испоручилац је дужан да исте
достави према захтевима из техничке спецификације у прилогу конкурсне документације.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна цена материјала из предмета овог уговора износи ________ динара без ПДВ-a,
а што са ПДВ-ом износи __________ динара.
Цена је ФЦО Чачак.
У цену су урачунати трошкови царине, шпедитерски трошкови и сви други трошкови
и дажбине у вези увоза и испоруке материјала из предмета уговора.
Члан 3.
Роба се испоручује ФЦО Чачак – магацин Наручиоца.
Обавеза осигурања од уобичајених ризика је на Испоручиоцу, до момента испоруке
Наручиоцу.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог Уговора плаћа у року од ___ дана од
дана испоруке добара из предмета уговора.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке добара у предметној набавци је у року од ___ дана од пријема писаног
или усменог захтева за набавку.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Гарантни рок за испоручени машински материјал из члана 1. овог Уговора износи
______ месеца од дана квантитативног и квалитативног пријема.
Испоручилац је дужан да током гарантног рока, а на позив Наручиоца, отклони
недостатак и то у року не дужем од 15 дана од позива Наручиоца.
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Уколико се Испоручилац не одазове на позив Наручиоца у року из претходног става,
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, а о трошку
Испоручиоца.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Испоручилац је дужан да уз испоручени предизоловани машински материјал достави
потврде о квалитету, све верификовано од надлежних установа.
Наручилац ће записнички извршити квалитативни и квантитативни пријем робе, у
року од 3 дана од дана (ев.) царињења робе у Чачку.
За евентуалне недостатке одмах ће се приступити отклањању мана на терет
Испоручиоца..
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Испоручилац ни у
накнадно остављеном року од 15 дана не изврши у целини обавезу из члана 1. овог уговора.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима и других позитивних прописа који регулишу ову материју.
Члан 9.
Сви настали спорови решаваће се мирним путем, а уколико то није могуће уговара се
надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три).

ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________
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Модел Уговора за Партију 3
УГОВОР
О набавци цеви за котао
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1.__________________________________, МБ ________, ПИБ _________, текући рачун
_______________ у __________банци, кога заступа ____________________(у даљем тексту:
Испоручилац)
2. ЈКП »Чачак« Чачак, Скадарска 17, МБ 7576382, ПИБ 100890562, текући рачун 155-174416, кога заступа директор Данко Ћаловић, дипломирани правник (у даљем тексту
Наручилац) и
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја цеви за котао, у свему према врсти и количини у
понуди Испоручиоца број _________ од ______.2020. године, која чини саставни део овог
уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна цена цеви из предмета овог уговора износи ________ динара без ПДВ-a, а што
са ПДВ-ом износи __________ динара.
Цена је ФЦО Чачак.
У цену су урачунати трошкови царине, шпедитерски трошкови и сви други трошкови
и дажбине у вези увоза и испоруке материјала из предмета уговора.
Члан 3.
Роба се испоручује ФЦО Чачак – магацин Наручиоца.
Обавеза осигурања од уобичајених ризика је на Испоручиоцу, до момента испоруке
Наручиоцу.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац се обавезује да цену из члана 2. овог Уговора плаћа у року од ___ дана од
дана пријема фактуре за испоруку робе из предмета уговора..
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Рок испоруке добара у предметној набавци је ___ дана од од дана потписивања
уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 6.
Гарантни рок за испоручене цеви за котао из члана 1. овог Уговора износи ______
месеца од дана квантитативног и квалитативног пријема.
Испоручилац је дужан да током гарантног рока, а на позив Наручиоца, отклони
недостатак и то у року не дужем од 15 дана од позива Наручиоца.
Уколико се Испоручилац не одазове на позив Наручиоца у року из претходног става,
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, а о трошку
Испоручиоца.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Испоручилац је дужан да уз испоручени предизоловани машински материјал достави
потврде о квалитету, све верификовано од надлежних установа.
Наручилац ће записнички извршити квалитативни и квантитативни пријем робе, у
року од 3 дана од дана (ев.) царињења робе у Чачку.
За евентуалне недостатке одмах ће се приступити отклањању мана на терет
Испоручиоца..
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Испоручилац ни у
накнадно остављеном року од 15 дана не изврши у целини обавезу из члана 1. овог уговора.
Члан 8.
За све што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима и других позитивних прописа који регулишу ову материју.
Члан 9.
Сви настали спорови решаваће се мирним путем, а уколико то није могуће уговара се
надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три).

ИСПОРУЧИЛАЦ
____________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорених обавеза– две бланко сопствене менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро
извршење посла може поднети Банци код које се води рачун понуђача и то у случају да
понуђач не извршава уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са
испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:
- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се
води рачун понуђача , на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача,
оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана
отварања понудa) и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности испоручиоца, може поднети пословној
банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности испоручених добара, у случају
неиспуњења уговорних обавеза или једностраног раскида уговора.
Понуђач (назив):
________________________________
Место и датум:
______________________

_________________________________
(име, презиме и потпис одговорне особе)
(М.П.)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
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13. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65,
54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02,
5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04
и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС''
бр. 47/11)__________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје
(навести фирму)
(место)
2 (две) бланко-сопствене менице и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Јавно комунално предузеће за грејање «Чачак» Чачак у корист рачуна Banca Intesa да
депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења
уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број
__________________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код
Банака: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
( банка и бројеви текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак , може
попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ од
______________________________.
(10% укупне вредности испоручених добара)
Дужник се одриче права:
1) на повлачење овог овлашћења;
2) на опозив овог овлашћења;
3) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
4) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог: - 2 бланко сопствене менице серијски број______________ и ________________, и
- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Јавно комунално
предузеће за грејање «Чачак» Чачак, а један за ______________________________________.
( банка-е дужника)
Место и датум:

Понуђач
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћене особе)
__________________________________
М.П.
(потпис)
(читак отисак печата)

_________________________

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора
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14. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65,
54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02,
5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04
и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. Гласник РС''
бр. 47/11) __________________________, ______________________, ПИБ _________ предаје
(навести фирму)
(место)
2 (две) бланко-сопствене менице и даје
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице
Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак , у корист рачуна Banca Inтesa , да
депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења
уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број
__________________ од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код
Банака: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( банка и бројеви текућих рачуна)
На основу овог овлашћења Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак
може
попунити менице са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ
______________________________.
( 10% укупне вредности испоручених добара)
Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа.
Прилог: - 2 бланко сопствене менице серијски број______________ и ________________, и
- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање
средствима на рачуну.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Јавно комунално
предузеће за грејање «Чачак» Чачак, а један за _______________________________________.
( банка-е дужника)
Место и датум:

Понуђач
__________________________________
(штампано име и презиме овлашћене особе)
__________________________________
М.П.
(потпис)
(читак отисак печата)

_________________________

Доставља се приликом потписивања уговора. ако понуђач има негативну референцу за јавну
набавку, чији предмет јавне набавке није истоврсан са предметом ове јавне набавке.
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15. ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Партија 1- Набавка машинског потрошног материјала за магацинску резерву
Red.br.

Naziv

Jed.mere

Količina

1

Crna cev bešavna f 26,9x 2,3 mm

m

12

2

Crna cev bešavna f 33,7x 2,6 mm

m

12

3

Crna cev bešavna f 42,4x 2,6 mm 700489

m

6

4

Crna cev bešavna f 48,3x 2,6 mm

m

6

5

Crna cev bešavna f 60,3x 2,9 mm

m

6

6

Crna cev bešavna f 76,1x 2,9 mm

m

6

7

Crna cev bešavna f 88,9x 3,2 mm (700179)

m

6

8

Crna cev bešavna f 114,3x 3,6 mm

m

6

9

Crno čelično bešavno koleno
kom

10

kom

10

kom

10

kom

5

kom

5

kom

5

kom

5

kom

2

kom

1

kom
m

10
12

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

f 26,9x 2,6 mm R=1,5D
10

Crno čelično bešavno koleno
f 33,7x 2,9 mm R=1,5D

11

Crno čelično bešavno koleno
f 42,4x 2,9mm R=1,5D

12

Crno čelično bešavno koleno
f 48,3x 3,2 mm R=1,5D

13

Crno čelično bešavno koleno
f 60,3x 3,2 mm R=1,5D

14

Crno čelično bešavno koleno
f 76,1x 3,6 mm R=1,5D

15

Crno čelično bešavno koleno
f 88,9x 4,0 mm R=1,5D

16

Crno čelično bešavno koleno
f 114.3x 4,5mm R=1,5D

17

Crno čelično bešavno koleno
f 159x5,6 mm R=1,5D

18

Bakarno koleno dvodelno f 18 mm

19

Bakarna cev f 18X0,9 mm

20

Kugla ventil prirubnički DN25/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl.

21

Kugla ventil prirubnički DN32/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl. (700965 - komplet sa prirub.)

22

Kugla ventil prirubnički DN40/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl. ( 701069 - komplet sa prirubn)

23

Kugla ventil prirubnički DN50/NP16 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

Jedinična
cena

Ukupno

24

Kugla ventil prirubnički DN65/NP16 proizvod
Polix, tip

kom

2

kom

1

kom

1

KPN, FAF ili sl.
25

Kugla ventil prirubnički DN80/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl.

26

Kugla ventil prirubnički DN100/NP16 proizvod
Polix, tip
KPN, FAF ili sl.

27

Prirubnica DN15/NP16

kom.

5

28

Prirubnica DN25/NP16

kom

5

29

Prirubnica DN32/NP16

kom

4

30

Prirubnica DN40/NP16

kom

3

31

Prirubnica DN50/NP16

kom

3

32

Prirubnica DN65/NP16

kom

5

33

Prirubnica DN80/NP16

kom

5

34

Prirubnica DN100/NP16

kom

3

35

Prirubnica DN150/NP16

kom

1

36

Kugla ventil prirubnički DN25/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN32/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN40/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN50/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

Kugla ventil prirubnički DN65/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

2

41

Kugla ventil prirubnički DN80/NP6 proizvod
Polix, tip KPN, FAF ili sl.

kom

1

42

Prirubnica DN20/NP6

kom

43

Prirubnica DN25/NP6

kom

5
5

44

Prirubnica DN32/NP6

kom

5

45

Prirubnica DN40/NP6

kom

5

46

Prirubnica DN50/NP6

kom

4

47

Prirubnica DN65/NP6

kom

4

48

Prirubnica DN80/NP6

kom

5

49

Holender 1/2"

kom

5

50

Holender 3/4"

kom

5

51

Holender 1"

kom

5

52

Holender 5/4"

kom

53

Holender 2"

kom.

5
5

54

Holender 6/4"

kom

5

37

38

39
40
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55
56

57

Kosi regulacioni ventil DN65 NP6- navojni Herz
ili sl.
Kosi regulacioni ventil DN50 NP6- navojni Herz
Danfoss ili sl.
Kosi regulacioni ventil DN40 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

58

Kosi regulacioni ventil DN32 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

59

Kosi regulacioni ventil DN25 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom

2

60

Kosi regulacioni ventil DN20 NP6- navojni Herz
Dasnfoss ili sl.

kom

2

61

Kugla ventil 6/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

62

Kugla ventil 5/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

63

Kugla ventil 1" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

64

Kugla ventil 1/2" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

65

Kugla ventil 3/4" navojni NP16 kovina i sl.

kom

3

66

Kugla ventil 3/8" navojni NP16 kovina i sl.

kom

1

67

Kugla ventil DN80 NP6 navojni

kom.

1

68

Slavina holenderska 1/2" sa holenderom od 1/2"

kom

10

69

Slavina holenderska 3/4" sa holendrom od 3/4"

kom

10

70

Kotlovska slavina 1/2"

kom

10

71

Kotlovska slavina 3/4"

kom

10

72

Ventil radijatorski 3/8" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

5

73

Ventil radijatorski 1/2" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

10

74

Ventil radijatorski 3/4" prav Caleffi Herz, Danfoss

kom

2

75

Ventil radijatorski 1/2" EK Caleffi Herz, Danfoss

kom

5

76

Ventil radijatorski 3/4" EK Caleffi Herz, Danfoss

kom

5

77

Navijak radijatorski 3/8" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

78

Navijak radijatorski 1/2" prav

kom

10

79

Navijak radijatorski 3/4" prav

kom

5

80

Navijakradijatorski 3/8" EK

kom

10

81

Navijak radijatorski 1/2" EK

kom

10

82

Navijak radijatorski 3/4" EK

kom

5

Hvatač nečistoća , DN20/NP16

t=1000C

kom

Hvatač nečistoća , DN25/NP16

t=1000C

kom

1
1

kom

1

83
84

t=1000C

85

Hvatač nečistoća DN32/NP16

86

Hvatač nečistoća DN25/NP6

kom

1

87

Hvatač nečistoća DN32/NP6

kom

1
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88

Hvatač nečistoća DN40/NP6

kom

1

89

Hvatač nečistoća DN50/NP6

kom

1

90

Hvatač nečistoća DN65/NP6

kom

1

91

ZAVRTANJ, metrički M8x20 kvalitet 8.8

kom.

200

92

ZAVRTANJ, metrički M8x25 kvalitet 8.8

kom.

200

93

ZAVRTANJ, metrički M12x50 kvalitet 8.8

kom

300

94

ZAVRTANJ, metrički M14x70 kvalitet 8.8

kom.

300

95

ZAVRTANJ, metrički M16x60 kvalitet 8.8

kom

250

96

ZAVRTANJ, metrički M16x70 kvalitet 8.8

kom.

250

97

ZAVRTANJ, metrički M16x90 kvalitet 8.8

kom

250

98

ZAVRTANJ, metrički M18x60 kvalitet 8.8

kom

250

99

ZAVRTANJ, metrički M20x60 kvalitet 8.8

kom

200

100

ZAVRTANJ, metrički M20x70 kvalitet 8.8

kom

100

101

ZAVRTANJ, metrički M20x120 kvalitet 8.8

kom

100

102

NAVRTKA M12

kom.

500

103

NAVRTKA M16

kom.

500

104

Termometar živin0-130 0C prav

kom

5

105

Termometar živin0-130

kom

5

106

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-10 bar

kom

5

107

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-16 bar

kom

1

108

MANOMETAR, f 100; R 1/2'' 0-25 bar

kom

1

109

Muf crni 1/2"

kom

250

110

Muf crni 3/4"

kom

100

111

Muf crni 1"

kom.

50

112

Čelični reducur Ø139,7/Ø88,9 mm

kom

3

113

Čelični reducur Ø139,7/Ø60,3 mm

kom

3

114

Čelični reducur Ø114,3/Ø88,9 mm

kom

2

115

Čelični reducur Ø114,3/Ø76,1 mm

kom

4

116

Čelični reducur Ø114,3/Ø60,3 mm

kom

4

117

Čelični reducur Ø88,9/Ø76,1 mm

kom

118

Čelični reducur Ø88,9/Ø60,3 mm

kom

10
10

119

Čelični reducur Ø88,9/Ø48,3 mm

kom

5

120

Čelični reducur Ø88,9/Ø42,4 mm

kom

5

121

Čelični reducur Ø76,1/Ø60,3 mm

kom

5

122

Čelični reducur Ø76,1/Ø48,3 mm

kom

5

123

Čelični reducur Ø76,1/Ø42,4 mm

kom

5

124

Čelični reducur Ø76,1/Ø33,7 mm

kom

5

125

Čelični reducur Ø60,3/Ø48,3 mm

kom

126

Čelični reducur Ø60,3/Ø42,4 mm

kom

10
10

127

Čelični reducur Ø60,3/Ø33,7 mm

kom

10

128

Čelični reducur Ø48,3/Ø33,7 mm

kom

10

129

Reducir pocinkovan 1"-3/4"

kom

20

0C

ek
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130

Brusna ploča za sečenje Ø115/1 Skorpio, Swaty

kom

100

131

Brusna ploča za brušenje Ø115/3 Skorpio, Swaty

kom

50

132

Brusna ploča za brušenje Ø115/6 Skorpio, Swaty

kom

50

133

Brusna ploča za brušenje Ø180/6 Skorpio, Swaty

kom

50

134

Antikorozivna boja Zvezda, Duga

kg

20

135

Razređivač nitro Zvezda, Duga

l

20

136

Razređivač uljni Zvezda, Duga

l

10

137

Piroksal

kom

4

138

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
celulozna "Elektrode Jesenice" sl.Ø2,5

kg

40

139

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
celulozna "Elektrode Jesenice" sl. Ø3,25

kg

40

140

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
RUTILEN

kg

100

kg

100

Ø3,25 ESABOV OK43-32
141

ELEKTRODA za elektrolučno zavarivanje
RUTILEN
RUTILEN Ø2,5 ESABOV OK43-32

142

Elektroda INOx-prohromska 19/9 2,5

kg

10

143

Žica paljena 3,1mm

kg

10

144

Klingerit 3 mm 2x1m

tabla

1

145

Klingerit 4mm 2x1m

tabla

1

146

Ulje SAE 30

l

10

147

Četka za farbanje 20mm

kom

10

148

Četka za farbanje 40mm

kom

10

149

Četka za farbanje 50mm

kom

10

150

Čelična četka

kom

10

151

Kudelja

kg

10

152

Crevo gumeno (obično) 1/2"

m

50

153

Crevo gumeno (obično) 3/4"

m

50

154

Crevo protkano 1/2"

m

155

Crevo protkano 3/4"

m

25
25

156

Rukavice bravarske Ernakolin

kom

20

157

Rukavice za varioce

kom

10

158

Naočare za varenje sa kobaltnim teleoptik i sl.

kom

2

159

Naočare za brušenje sa polopcom teleoptik i sl.

kom

5

160

Maska za varenje- obična kartonska

kom

161

burgija spiralna Ø5

kom

2
10

162

Plamaflex Ø48x9mm

m

20

163

Plamaflex Ø60x9mm

m

30

164

Plamaflex Ø76x9mm

m

20

165

Plamaflex Ø89x9mm

m

20
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166

Traka power 25m

kom

5

167

Traka power 50m

kom

5

168

Ventil rad. termostatski 1/2" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

169

Ventil rad. termostatski 1/2" ek Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

170

Ventil rad. termostatski 3/4" prav Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

171

Ventil rad. termostatski 3/4" ek Caleffi Herz,
Danfoss

kom

5

172

Termo glave Caleffi

kom

6

173

Odzraka automatska 3/8"

kom

6

174

Odzraka automatska 1/2"

kom

6

175

Holenderska gumica za vodomer 1/2"

kom

20

176

Holenderska gumica za vodomer 3/4"

kom

20

177

Holenderska gumica za vodomer 1"

kom

20

178

Holenderska gumica za vodomer 5/4"

kom

20

179

Holenderska gumica za vodomer 6/4"

kom

20

180

Teflon konac

kom

10

УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом
Рок испоруке добра: Сукцесивно према потребама Наручиоца, предметна добра
испоручити у року од 7 дана од пријема писаног или усменог захтева за набавку.
Начин плаћања: Плаћање испоручених добара из предмета понуде врши се без
аванса, односно сукцесивно и то за испоручену количину у року од 45 дана од дана
пријема фактуре.
Начин и место испоруке добара : Добра ће бити испорученa сукцесивно у магацин ЈКП
“ЧАЧАК“ ЧАЧАК, улица Скадарска бр. 17, 32000 Чачак. Лице за контакт је Владимир
Кандић.
Партија 2 – Набавка и монтажа машинског материјала за надземни топловод

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАДЗЕМНИ ТОПЛОВОД
Редни
број

Опис радова

1

Испорука и монтажа равних запорних
вентила са елементима прирубничког
споја
DN200PN16
DN150PN16
DN125PN16
DN100PN16
DN32PN16
DN50PN16
DN15PN16

Јед.мере
-

количина
-

ком
ком
ком
ком
ком

4
4
1
2
4

ком
ком

6
10

Цена
/дин/

Укупно
/дин/
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2

3

4

5

6

Испорука и монтажа хватача
нечистоће са елементима
прирубничког споја
DN200 NP16
DN250PN16
DN40PN6-навојни спој
DN25PN6-навојни спој
Испорука и монтажа ручних
регулационих вентила са елементима
прирубничког споја
DN125PN16 лептир
DN32PN10-са навојним спојем
(холендер)
Испорука и монтажа неповратног
вентила са елементима прирубничког
споја
DN 200 NP 16
DN100PN16
DN50PN16
DN25PN6-навојни спој
Испорука и монтажа кугластих
славина са елементима навојног
споја, са холендером
DN40PN6
DN32PN6
DN25PN6
DN15PN6

1
1
1
2

ком

2

комплет

1

ком
ком
ком
комплет

1
1
1
1

ком
ком
ком
ком

2
2
2
10

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

40
10
0
50
6
6
0
6
6
12
12
12
24

паушал

0.5

Испорука и монтажа црних
безшавних цеви
DN250 273x6,3
DN200 219,1x6,3
DN150 x5
DN125 x4,5
DN100 x4,5
DN80 x3,6
DN65 x3,6
DN50 x3,6
DN40 x3,2
DN32 x3,2
DN25 x3,2
DN20 x2,9
DN15 x2,9

7

ком
ком
ком
ком

За спојни, заптивни, помоћни и
потрошни материјал и цевне лукове и
редукције, неопходне за монтажу
цевовода узима се 50% од вредности
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цеви (ставка 6)

8

9
10

11
12

Испорука и уградња челичних
дебелозидних цевних муфова 1/2" са
свим потрошним и помоћним
материјалом
Испорука и монтажа термометра у
чаури 0-120 (°С)
Испорука и монтажа манометра
опсега 0-6 (бар) са манометарском
славином
Испорука и монтажа кугласте гасне
славине са елементима прирубничког
споја DN150PN16
Испорука и монтажа црних
безшавних цеви
DN150 x5
DN100 x4,5

13

За спојни, заптивни, помоћни и
потрошни материјал и цевне лукове
редукције и ослонце, неопходне за
монтажу цевовода узима се 50 % од
вредности цеви (ставка 12)

ком

30

ком

5

ком

5

ком

1

m
m

6
12

паушал

0.5
УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом

Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања уговора
Начин плаћања: Плаћање испорученог материјала из предмета понуде врши се без
аванса, односно целукупан износ биће исплаћен у року од 45 дана од дана пријема
фактуре
Гаранција на испоручен и монтиран материјал је минимално 24 месеца.
Партија 3 - Набавка цеви за котао

Редни
број
1

Опис радова
Испорука хладно вучених цеви
fi.82,5x4,0 х 6150mm
квалитета 13Crmo

Јед.мере
-

количина
-

комад

22

Јединична
цена

Укупно
/дин/

УКУПНО:
Износ ПДВ-а :
УКУПНО СА ПДВ-ом
Рок испоруке: максимално 3 дана од дана потписивања уговора
Начин плаћања: Плаћање испорученог материјала из предмета понуде врши се без
аванса, односно целукупан износ биће исплаћен у року од 45 дана од дана пријема
фактуре.
Гаранција на испоручен и монтиран материјал је минимално 24 месеца.
Начин и место испоруке добара : Добра ће бити испорученa у магацин ЈКП “ЧАЧАК“
ЧАЧАК, улица Скадарска бр. 17, 32000 Чачак.
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16. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

Трошкове припреме иподношења понуде сноси искључиво понућач 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова
у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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