ЈКП “ТОПЛОВОД”- ОБРЕНОВАЦ,
ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац
телефон/факс: 011/8728-237; 011/8728-238
интернет страница: www.toplovodobrenovac.org.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ручни

алат

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/15
ШИФРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ЈНМВ-Т-14/15

Обреновац, 2015. године

На основу члана 39.став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“
бр.124/12, и члана 6. Правилника о обавезним елементима у поступцима јавних
набавки и начину доказивања услова „Сл.гласник РС“ бр.29/2013) и Правилника о
изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 2015-1198/2 од 30.03.2015. и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку, број 2015-1198/3 од 30.03.2015. године, припремљена
је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку
добара – ручни алат
број: ЈН 14/15
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
1.
2.

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке

Страна
2.
2.

3.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова

4.

4.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8.

5.

Техничкa спецификација-образац бр.1

6.

Образац понуде-образац бр.2
Изјава понуђача о испуњености свих услова на
основу члана 77. Став 4.ЗЈН-образац бр.3
Изјава о независној понуди-образац бр.4
Образац трошкова припремања понуде-образац
бр.5
Изјава понуђача о поштовању обавеза на основу
члана 75. став.2 ЗЈН-образац бр.6

7.
8.
9.
10.

11.
Модел уговора
УКУПАН БРОЈ СТРАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
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14.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
36.

I. Општи подаци о набавци
( на основу члана 39.став 1.ЗЈН „Сл.гласник“ бр.124/12, и члана 6. Правилника о
обавезним елементима у поступцима јавних набавки и начину доказивања услова
„Сл.гласник РС“ бр.29/2013)
1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац
Адреса наручиоца: Цара Лазара 3/1,11500 Обреновац
интернет страница наручиоца: www.toplovodobrenovac.org.rs
ПИБ: 104764767
МБ: 20233940
Шифра делатности: 3530

II. Подаци о предмету
1.ВРСТА ПОСТУПКА јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
2.ВРСТА ПРЕДМЕТА: Набавка добара – ручни алат
Назив и ознака из општег речника: Ручни алати- 44511000;
Разни ручни алати- 44512000; Електромеханички ручни алати – 426520000
3. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама

III. Остало
1. НАЧИН ПРИПРЕМАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
- Понуде морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности.
Понуде које не буду испуниле ове захтеве неће се узимати у разматрање.
- Понуде се подносе у писаној форми у затвореној коверти или кутији (затворена
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отварају) са назнаком НЕ ОТВАРАТИ – Понуда по позиву за јавну
набавку мале вредности, шифра јавне набавке ЈНМВ-Т-14/15, поштом или
непосредно на писарницу, на адресу наручиоца ЈКП „Топловод“ - Обреновац,
Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.
- Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и име
особе за контакт.
- Рок за достављање понуда: 15.04.2015. године до 1100 часова.
- Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 15.04.2015.године до 1100
часова на писарницу наручиоца, односно на адресу ЈКП „Топловод“ - Обреновац,
Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац.
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2.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити 15.04.2015. године у 113о часова у
просторијама Наручиоца (ул. Војводе Мишића 241 , 11500 Обреновац).
Овлашћени представници који буду присуствовали јавном отварању понуда дужни
су да поднесу оверена и потписана пуномоћја, најкасније у време отварања
понуда.
3.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Одлука о додели уговора или Одлука о обустави поступка биће донета у року од
10 (десет дана) од дана отварања понуда.
- Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношења Одлуке о додели
уговора, односно Одлуке о обустави поступка јавне набавке, доставити исту
понуђачима.
- Одлука о додели уговора или Одлука о обустави поступка може бити
достављена понуђачима од стране наручиоца непосредно, електронском поштом,
факсом или путем поште препоручено са повратницом. Уколико се Одлука шаље
електронским путем или факсом, наручилац мора имати потврду о пријему Одлуке
од стране понуђача.
- Ако понуђач одбије пријем Одлуке, сматраће се да је одлука достављена дана
када је пријем одбијен.
4.КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА)
Сва додатна обавештења и информације могу се добити путем факса 011/8728237 или путем е/маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs (радно време 07-15
часова, радним данима).
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР.14/15 ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН.
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из члана 75.ЗЈН
Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности ,мора доказати:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
Као ДОКАЗ се доставља следеће за:
Правно лице

-

Предузетник
Физичко лице

извод из регистра Агенције за привредне
регистре или
извод из регистра надлежног Привредног
суда
извод из регистра Агенције за привредне
регистре или
извод из одговарајућег регистра

/
/

2. Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (чл.75.
став 1. тачка 2. ЗЈН). Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Као ДОКАЗ се доставља следеће за:

Правно лице

извод из казнене евиденције, за:
1. Правно лице
– за дела организованог криминала за правно
лице доставља се уверење Вишег суда у
Београду
– за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре за правно лице доставља се уверење
Основног суда на чијем подручју је седиште
правног лица и уверење Вишег суда на чијем
подручју је седиште правног лица.
2. Законски заступник – доставља извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а где је пребивалиште
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лица, да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре

Предузетник

- доставља извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а где је пребивалиште, да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

Физичко лице

- доставља извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а где је пребивалиште, да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре

Напомена:
• Закон о одговорности правних лица за кривична дела – Казнену евиденцију
води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица
•

Првостепени суд:
a) кривична дела против привреде, против животне средине, примања или
давања мита, кривично дело преваре:
- Основни суд – за кривична дела за која је као главна казна
предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година
- Виши суд - за кривична дела за која је као главна казна предвиђена
казна затвора > 10 година.
б) Кривична дела организованог криминала – Виши суд у Београду

3. Да му није изречена мере забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки.

Страна 5 од 36

Као ДОКАЗ се доставља следеће за:

Правно лице

Потврде Привредног и Прекршајног суда
да му није изречена мере забране обављања
делатности
или
Потврда Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано да му је
као привредном субјекту изречена мере забране
обављања делатности

Предузетник

Потврда Прекршајног суда да му није
изречена мере забране обављања делатности
или
Потврда Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано да му је
као привредном субјекту изречена мере забране
обављања делатности

Физичко лице

Потврда Прекршајног суда да му није
изречена мера забране одређених послова
(ниједног посла, односно ниједне делатности)

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе или друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији. У случају да је понуђач у поступку
приватизације, доставиће уверење АПР-а да се налази у постуку
приватизације (уместо доле наведених доказа). Ови докази не могу бити
старији од два месеца пре отварања понуда.
Као ДОКАЗ се доставља следеће за:
-

Правно лице
-

-

Предузетник
-

уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
уверење Управе јавних прихода града,
односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
уверење Управе јавних прихода града,
односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
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-

Физичко лице
-

уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и
уверење Управе јавних прихода града,
односно општине да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода

5. Да испуњава финансијски капацитет, односно да понуђач није био у
блокади 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда на
порталу, укљућујући и дан објављивања на порталу. Као доказ се доставља
скоринг издат од стране Народне банке Србије.
6. Да испуњава пословни капацитет, односно да је у предходне три године
(рачунајући од дана отварања понуда) извршио испоруку предметних
добара у вредности од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, као доказ
достављају се фактуре.
7. Да испуњава технички капацитет, односно да у свом власништу или у
закупу поседује минимум 1 доставно возило, као доказ се доставља рачун
или уговор о власништву или о закупу.
Напомена: Докази за тачке 2, 3. и 4. не смеју бити старији од 2 (два) месеца пре
отварања понуда. (члан 77.став 3. ЗЈН), односно доказ из тачке 2. мора бити
издати након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки.
Напомена: испуњеност услова из члана 75.став 1. ЗЈН и члана 76. ЗЈН
(финансијски, пословни и технички капацитет) понуђач може потврдити
потписивањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
(образац бр.3), чиме понуђач није дужан да доставља доказе за тачке 1, 2, 3, 4, 5,
6, и 7.
Уколико је понуђач потврдио испуњеност услова потписивањем изјаве,
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинале или
оверене копије свих или појединачних доказа о испуњености услова.
Уколико понуђач у року од 5 (пет) дана не достави на увид оригинале или
оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе (Извод из АПР-а, скоринг
издат од стране Народне банке) који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Овим упутством прописује се начин и услови за попуњавање и сачињавање
прихватљиве понуде, као и правне последице несачињавања понуде у складу са
овим Упутством.
Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну
документацију и утврде њену исправност, проуче све ставове и сваки појединачни
документ.
1. Језик понуде
Понуда и сва пратећа документација (административна) морају бити на српском
језику, с тим што је дозвољено достављање каталошке документације и
сертификата / атеста на енглеском језику.
2. Припрема понуде
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се саставља и подноси у једном примерку и искључиво на обрасцима који
чине саставни део конкурсне документације.
Образац понуде мора бити попуњен читко неким техничким средтством, али
не и графитном оловком или избрисивим мастилом.
Понуђач је дужан да уписује тражене податке само на местима предвиђеним
за то, а која су означена "празним" линијама или пољима, односно да заокружи
једну од понуђених опција, као и да стави печат и потпис овлашћеног лица
понуђача, на местима где је таква могућност предвиђена, односно у:
- техничкој спецификацији (образац бр.1),
- у обрасцу понуде (образац бр.2),
- изјави по основу члана 77.став.4. ЗЈН (образац бр.3),
- обрасцу изјаве о независној понуди (образац бр.4),
- обрасцу трошкова припремања понуде (образац бр.5),
- изјави понуђача о поштовању обавеза на основу чл.75.став.2 ЗЈН (образац
бр.6),
- Образац структуре цене са моделом како да се попуни ( образац бр. 7 ) и
- моделу уговора.
НАПОМЕНА: Понуда мора бити јасна, недвосмислена и на предвиђеним местима
оверена печатом и потписом одговорног лица.
НАПОМЕНА:Уколико је понуђач направио грешку у понуди и када је неопходно да
исту исправи у том случају такву исправку мора оверити-иницијалима и печатом
понуђача.
3. Предметна Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Начин измене, допуне или опозива понуде:
У складу са чланом 87.став 6.ЗЈН, понуђач може да у року за подношење
понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или
опозив (повлачење) понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде,
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЈКП „TOПЛОВОД”
Обреновац, ул. Војводе Мишића 241, 11500 Обреновац, са назнаком: „ИЗМЕНА
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или ДОПУНА или ИЗМЕНА И ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку
мале
6. вредности, шифра јавне набавке ЈНМВ 14/15 – „НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за
подношење понуда (15.04.2014.године до 11,00 часова).
6. Обавештење о самосталном наступу
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 супротном наручилац је дужан да одбије све понуде које су
поднете супротно овој забрани.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне
услове испуњавају заједно (финансијски, пословни, кадровски, технички
капацитет).
Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наруциоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који се
обавезно доставља уз понуду и мора да садржи следеће 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;
- Понуђацу који ће у име групе понуђача дати средство финансијског
обезбеђења;
- Понуђачу који ће издати рачун;
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- Обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбије од
стране наруциоца.
8. Понуда са подизвођачем
Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, односно подизвођачима.
Уколико подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да у понуди
наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да
наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, а који не сме бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да уколико наручиоц захтева,омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза,
без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке
коју тај подизвођач извршава.
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9. Подношење понуде од стране задруге
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.
10. Услови и начин плаћања, гарантни рок и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
Услови и начин плаћања: Рок плаћања је до 45 дана од дана комплетне
испоруке добара, односно испостављања исправне фактуре.Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.
Понуђач у својој понуди може понудити краћи рок испоруке.
Место испоруке који дефинише наручилац је: франко магацин ЈКП
„Топловод“ Обреновац, у ул.Цара Лазара 3/1.
Гарантни рок који дефинише наручилац је: минимум 12 месеци од дана
испоруке добара. Понуђач у својој понуди може понудити дужи гарантни рок.
Рок важења понуде који дефинише наручилац је минимум 30 дана од дана
отварања понуда. Понуђач може у својој понуди дати дужи рок важења понуде,
али не може бити краћи од 30 дана, у супротном понуда ће се сматрати
неисправном.Понуђач је дужан да да понуду у складу са условима које ја
наручилац дефинисао у позиву за достављање понуда, јер у супротном понуда ће
се сматрати неприхватљивом.
11. Валута
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима (превоз, царина и сл.) које понуђач има
у реализацији предметне јавне набавке. , с тим да ће се за оцену понуде узимати
у обзир укупна цена без пореза на додату вредност. Понуђене цене морају бити
коначне и не могу се мењати након закључења уговора или у току извршења
уговора.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
12. 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.
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне полититке.

13. Заштита података (чување приспелих понуда и поверљивост података)
Наруцилац задржава све приспеле понуде у трајном власниству, уз обавезу
да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости.
Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као
поверљиви, односно пословна тајна трећој страни од стране наручиоца није
дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.
Уколико понуђач у понуди наводи податке које сматра поверљивим, дужан је
да их видно обележи назнаком “ПОВЕРЉИВО!!!” у горњем десном углу странице
и да поред те ознаке стави свој параф и печат.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена
и други подаци из понуде који су од знацаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
14. Појашњење конкурсне документације
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наруциоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наруцилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњење конкурсне документације
одвија се искључиво писаним путем, путем поште (ул. Цара Лазара 3/1, 11500
Обреновац), електронске поште (i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs) или факсом:
011/8728-237 (радно време 07-15 часова, радним данима).
15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наруцилац може после отварања понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача.
Наруцилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном отварању понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродовна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. Финансијско обезбеђење
Понуђач је дужан да уз понуду достави меницу са меничним овлашћењем на
износ од 10% од укупне вредности понуде без урачунатог ПДВ-а, као
лицитациону гаранцију ( гаранција за озбиљност понуде ), односно да ће
изабрани понуђач приступити потписивању уговора са наручиоцем. Уз меницу
доставити потврду (захтев) од пословне банке која представља доказ да је меница
и овлашћење регистрована.
Приликом потписивања уговора или најкасније у тренутку примопредаје
добара изабрани понуђач ће бити дужан да достави меницу са меничним
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овлашћењем као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини
10% од укупне вредности уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком важности
5(пет) дана дуже од дана истека понуђеног и уговореног гарантног рока за
понуђена добра.Уз меницу доставити потврду од пословне банке која представља
доказ да је меница регистрована.
Приликом потписивања уговора изабрани понуђач ће бити дужан да достави
меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла у
висини 10% од укупне вредности уговора (без урачунатог ПДВ-а) са роком
важности 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за испоруку предметних
добара (гаранција за добро, односно квалитетно извршење посла или
тзв.чинидбена гаранција).Уз меницу доставити потврду од пословне банке која
представља доказ да је меница регистрована.
17. Додатно обезбеђење
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за
који је понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није
истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће
захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Додатно обезбеђење ће бити у вредности од 15% од укупне вредности
понуде.
18. Врста критеријума који ће се примењивати прилком оцењивања
понуда: најнижа понуђена цена
Обавезне услове дефинише наручилац на следећи начин:
Услови и начин плаћања: Рок плаћања је до 45 дана од дана комплетне
испоруке добара, односно испостављања исправне фактуре.Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора.
Понуђач у својој понуди може понудити краћи рок испоруке.
Место испоруке који дефинише наручилац је франко магацин ЈКП „Топловод“
Обреновац, у ул.Цара Лазара 3/1.
Гарантни рок који дефинише наручилац је минимум 12 месеци од дана
испоруке добара. Понуђач у својој понуди може понудити дужи гарантни рок.
Важност понуде: минимум 30 дана од дана отварања понуде.
19. Резервни критеријум за доделу уговора, када постоје две или више
понуда са истом понуђеном најнижом ценом
У случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом, наручилац ће
предност дати понуди оног понуђача који је дао дужи гарантни рок, уколико и
након тога буду једнаки, предност ће дати понуђачу који је дао краћи рок испоруке,
а уколико и након тога буду једнаки, предност ће дати понуђачу који је понудио
који има већи пословни капацитет.
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20. Изјава понуђача о поштовању обавезама на основу члана 75.став 2.
ЗЈН
На основу члана 75. став 2. ЗЈН понуђач је дужан да при састављању своје
понуде наведе да је поштовао 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.
Наручилац је у конкурсној документацији, односно у позиву за достављање
понуда ЈНМВ-Т-14/15 предвидео изјаву коју је понуђач дужан да потпише и
печатира, као доказ да испуњава обавезе из члана 75. Став 2. ЗЈН.
21. Обавештење
Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
22. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права
понуђача
Понуђач може сходно члану 149. ЗЈН поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији и истовремено га предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе из члана 151. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије, односно на рачун број : 840-30678845-06
уплати таксу у износу од
40.000,00 динара, шифра плаћања 153, позив на број: број или ознака јавне
набавке, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник: буџет Републике Србије.
23. Рок за закључење уговора
Наручилац ће закључити уговор са најповољнијим понуђачем у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. ЗЈН.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права
закључити уговор о јавној набавци, ако је поднета само једна понуда.
Уколико је поднет захтев за заштиту права, уговор о јаваној набавци може
бити потписан тек када је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем Уколико је критеријум био економски најповољнија понуда, наручилац
ће поново утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, извршити стручну
оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА бр. 14/15
(НАБАВКА ДОБАРА- ручни алат)
Образац бр.1

Р.б.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1

2
Резервни нож за главу за''REMS TORNADO,GIGANT,MAGNUM'' за рез.
Навоја R 1/2'' - 3/4''/4-дел.или "одговарајући"
Резервни нож за главу за''REMS TORNADO,GIGANT,MAGNUM'' за рез.
Навоја R 1'' - 2''/4-дел.или "одговарајући"
Ролмесер за сечење бакарних цеви 3-35мм,са минимум 4 ваљка за
вођење цеви, и уграђеним обрезивачем цеви
Ролмесер ручни за сечење челичних цеви 1/8-2"
Штелујући кључ дужине до 250мм,отвор кључа минимум до 32мм
Ударни кључ окасти- 30mm
Ударни кључ окасти- 32mm
Ударни кључ окасти- 38mm
Ударни кључ окасти- 41mm
Ударни кључ окасти- 46mm
Ударни кључ окасти- 36mm
Професионална шведска клешта 1'' - права,потпуно кована, минималне
тежине 750 грама,минимални отвор чељусти минимално до 42мм,
RIDGID, VIRAX , ДИН 5234А или "одговарајући”
Професионална шведска клешта 1.5'' - праве чељусти,потпуно
кована,минималне тежине 1400 грама,минимални отвор чељусти
минимално до 60мм, РИДГИД, VIRAX ,ДИН 5234 А или "одговарајући”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
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ознаком
7

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

Професионална шведска клешта 2'' - права,потпуно кована,
минималне тежине 2500 грама,минимални отвор чељусти минимално
до 70мм,РИДГИД,VIRAX ДИН 5234А или "одговарајући"
Папагај клешта 240-250 mm са "S" обликом чељусти,подешавање са
"clic" дугметом,минимум 12 положаја,отвор чељусти минимално до
35мм.
Имбус кључ на пластичном носачу 1,5-10/9-дел.,дугачки са куглом,
(величине кључева 3,4,5,6,8,10 - са уграђеним метал.прстеном за
придржавање вијка)
Имбус кључ на пластичном носачу 1,5-10/9-дел.,дугачки
Имбус кључ 12 дугачки
Гарнитура - шрафцигер равни ,минимум 5-дел.врхови окаљени,хромванадијум-молибден,ручица од полипропилена (састав 3х80, 4х100,
5,5х125, 6,5х150, 8х175)
Шрафцигер крстасти ПХ2х150mm,врх хром-ванадијум-молибден,ручица
од 2-комп.материјала
Шрафцигер крстасти ПХ3х150mm,врх хром-ванадијум-молибден,ручица
од 2-комп.материјала
Либела алуминијумска са магнетима 600мм
Гарнитура виљушкастих кључеви 6-32/12-дел.по стандарду ДИН 3110
„или одговарајући“ (састав сета 6/7-8/9-10/11-12/13/14/15-16/17-18/1920/22-21/23-24/27-25/28-30/32)
Гарнитура окастих кључеви 6-32/12-дел.по стандарду ДИН 838 или
одговарајући (састав сета 6/7-8/9-10/11-12/13/14/15-16/17-18/19-20/2221/23-24/27-25/28-30/32)
Кључ виљушкасто-окасти 26 по стандарду ДИН 3113 "или одговарајући"
Гарнитура гедора,прихват 1/2"- 8-32мм,/мин.број делова 21-дел.
(упаковано у одговарајућој металној или пластичној кутији са
одговарајућом чегртаљком са мин. 72 зуба, и продужецима. Сваки алат
има дефинисано своје лежиште.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

Бонсек рам - челични са дрвеном дршком
Чекић 1 кг., са дрвеном дршком и пластичном заштитом дршке
дефинисан по ДИН 1041 или "одговарајући"
Метар челични 5м/19мм са магнетним врхом
Зегер клешта-спољна права,ДИН5254 А или "одговарајући" ,за
прстенове 19-60мм
Зегер клешта-спољна крива,ДИН5254 Б или "одговарајући",за
прстенове 19-60мм
Зегер клешта-унутрашња права,ДИН5254 Ц или "одговарајући",за
прстенове 19-60мм
Зегер клешта-унутрашња крива.ДИН5256 Д или "одговарајући",за
прстенове 19-60мм
Комбинована клешта дужине мин. 200мм,полирана и хромирана,ручке
са 2-комп-навлакама,минимални капацитет сечења пиано жице тврдоће
2.300 N/mm2-2,3mm.
Торба електричарска,од квалитене меке коже,мин.величине 220 х 240 х
120 мм, са додатном преградом по средини торбе,и 6-8 футрола који се
налазе на спољној предњој страни. Торба се затвара са 1 шналом.
Торба има каиш за ношење преко рамена.
Бургија степенаста PG7-PG29/12 степени,материјал HSS-AL-TiN
(за челик,прохром...)
Лампа преносна са халогеном сијалицом H3 6V 25W,оловни
акумулатор 6V 4Ah,са AC/DC адаптером 9V 300mAh и адаптером за
ауто 12V,LED индикатор пуњења,ON/OFF прекидач
Професионална аку-бушилица одвијач 14,4V са Li-Jon
батеријама.Минимални обртни момент 60Нм,стезна глава 1,5-13мм,2
брзине 0-500/1600 1/мин.Минимални капацитет бушења дрво/метал30/13мм.Уређај се испоручује у одговарајућем пластичном коферу са
брзим пуњачем и 2 батерије минимални капацитет 4Ah.
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41.
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59.

Брусилица угаона,минималне снаге 2200W,за рад са плочама
230мм.Лагани старт,и заштита против поновног покретања приликом
нестанка струје.Систем за аутоматско искључење уређаја у случају
заглављивања резне плоче.Главна и помоћна дршка са
антивибрационим механизмом.Тежина до 5,5 кг.
Брусилица мала минималне снаге 1100W,пречник плоче
125мм,број обртаја мин.11500 о/мин,аутоматско заустављање
четкица,бочна дршка са контролом вибрација.Уређај се испоручије у
одговарајућем пластучном коферу или торби.
Сет професионалних кованих зумби 10-50мм.Зумбе су урађене по ДИН
7200А или "одговарајући" ,једноделне са дршком,сечиво окаљено и
побољшано.Споља лакиране о полиране. Састав сета (10-12-15-18-2024-30-32-36-40-50)
Урезница ручна 3/8'' ,Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна 1/4'' Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна 1/2'' Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна 1'' ,Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна 5/4'' ,Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна 6/4'' ,Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Нарезница ручна 3/8'' ,Г-навој
Нарезница ручна 1/4'' ,Г-навој
Нарезница ручна 1/2'' ,Г-навој
Нарезница ручна 1'' ,Г-навој
Нарезница ручна 5/4'' ,Г-навој
Нарезница ручна 6/4'' ,Г-навој
Урезница ручна - леви навој 1'' ,Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Урезница ручна - леви навој 5/4'' Г-навој ДИН 5157 или "одговарајући"
Носач ручних урезница Но3 М5-М20
Носач ручних нарезница - Сет (38х14,45х18)
Окретач урезница са чегртаљком М5-М12/мин.дужине 300мм
Нарезница ручна М14,ДИН 223 или "одговарајући"
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Нарезница ручна М16,ДИН 223 или "одговарајући"

61.
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Нарезница ручна М18,ДИН 223 или "одговарајући"
Нарезница ручна М20,ДИН 223 или "одговарајући"
Урезница ручна М14,ДИН 352 или "одговарајући"
Урезница ручна М16,ДИН 352 или "одговарајући"
Урезница ручна М18,ДИН 352 или "одговарајући"
Урезница ручна М20,ДИН 352 или "одговарајући"
Помично мерило-шублер 150мм,тачност 0,02мм
Помично мерило-шублер 150мм са сатом 0,02мм
Микрометар за спољне мере 0-25мм/0,01мм
Чешаљ за навој (mm ,col)
Браварски шестар 200мм
Радапцигер (извлакач са подесивом матицом) 6-32mm,L-190mm
Избијач ǿ 3
Избијач ǿ 4
Избијач ǿ 5
Обележивач за метал 5мм
Секач за метал 200мм
Попцангле (клешта за поп нитне) 2,4-4,8мм
Стоне маказе за лим 5мм,величина ножева 180/250мм
Футер 0-16мм самостезајућим са одговарајућим трном MK3 за стону
бушилицу
Паралелна стега са каналима за фиксирање за сто стубне бушилице
100мм
Ручне маказе за лим-пеликан 290-300мм
Ручне маказе за лим-универзалне 280мм
Маказе за сечење ПП,ПВЦ,ПЕ цеви мин.40мм са зупчастом летвом,
тврдоћа сечива,минимум 50 HRC-а
Стона стега (шрафштук) ,ширина чељусти 150мм-ливена са чељустима
за паралелно стезање и чељустима за стезање цевастих материјала,
минимална тежина 24 кг.
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85.
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Флашицунг-дизалица са ланцем 500 кг./ланац 3 мет.
Флашицунг-дизалица са ланцем 1000 кг./ланац 3 мет.
Сабљарка-електрична тестера,минималне снаге 1300W, дужина хода
мин. 28мм, број ходова:0-2900 1/мин.систем за амортизивање
вибрација и константна електроника
Ножеви за сабљарку 200-225мм- за метал,флексибилни, савитљиви,
корак зуба 1,8мм/14 TPI, за цеви и профиле
Ножеви за сабљарку 300мм- за метал,корак зуба 1,8/2,6мм/10/14 TPI,
за цеви и профиле
Мердевине дрвене 2х9 степеника-атестиране
Мердевине дрвене 2х5 степеника-атестиране
Спирална бургија ǿ 2,5-материјал HSS-Co,ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 3-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 3,2-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 3,5-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 5-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 5,8-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 6-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 6,5-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 8-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 8,5-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 9-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 10-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 10,5-материјал HSS-Co, ДИН338 или"одговарајући"
Спирална бургија ǿ 11-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 12-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 13,5-материјал HSS-Co, ДИН338 или"одговарајући"
Спирална бургија ǿ 14-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 15-материјал HSS-Co, ДИН338 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 17 - конус ДИН 345 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 18 - конус ДИН 345 или "одговарајући"
Спирална бургија ǿ 19 - конус ДИН 345 или "одговарајући"
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Спирална бургија ǿ 20 - конус ДИН 345 или "одговарајући"
Челична пантљика L=50 m,у затвореном кућишту
Клешта за електроничаре,комбинована 120мм,са 2-компонентним
ергономском изолацијом
Клешта за електроничаре ,сечице - косе 115мм,са 2-компонентном
ергономском изолацијом
Клешта за електроничаре,сечице - чеоне, 105мм-са 2-компонентном
ергономском изолацојим
Клешта за електроничаре, полуокругла 125мм-са 2-комп. ергономском
изолацијом
Клешта за електроничаре, пљосната 125мм, са 2-компонентним
ергономском изолацијом
Клешта за електричаре шпиц-права минимум 160мм са 2-комп.
ргономском изол.тврдоћа сечива минимум 60HRC, урађена по
стандарду ДИН ИСО 5745 или "одговарајући"
Клешта за електроничаре полуосавијена минимум 125мм са 2-комп.
ергономском изолацијом
Клешта за сечење 160мм са 2-комп ергономском изолацијом по
стандарду ДИН ИСО 5749 или "одговарајући" ,минимални капацитет
сечења жица фи 2мм-тврдоће 2300 N/mm2
Клешта полуосавијена-шпиц 160мм,са 2-комп.ергономском изол.
По стандарду ДИН ИСО 5745 или "одговарајући", тврдоћа сечива
минимум 62 HRC, мин.капацитет сечења,жица фи 1,8mm-1800 N/mm2
Клешта права-шпиц минимум 160мм,са 2-комп.ергономском изол.
По стандарду ДИН ИСО 5745 или "одговарајући", тврдоћа сечива
минимум 62 HRC, мин.капацитет сечења,жица фи 1,8mm-1800 N/mm2
Клешта комб. Мин.200мм са 2 ком.изолованим ручкама,По стандарду
ДИН ИСО 5746 или "одговарајући", тврдоћа сечива минимум 64 HRC,
мин.капацитет сечења,жица фи 2,3mm-1800 N/mm2
Клешта пљосната 160 са 2 ком.изолованим ручкама,По стандарду ДИН
ИСО 5745 или "одговарајући"
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Гарнитура кључева виљ.-окасти 8-17/6-дел. (састав сета: 8-10-12-13-1417), по ДИН 3113 или "одговарајући"
Гарнитура одвијача ТОRX за електронику T4-T10/6-дел. (4-5-6-7-9-10)
Гарнитура кључева насадних 1/4“ (наставци 4-14,Т8-Т40,ПХ 1-3, ПЗ1ПЗ3, ИМБУС НАСТ. 3, 4, 5, 6, 8) минимум 43 дела Садржи одговарајуће
продужетке, ручицу и чегртаљку са 2 ком.изолацијом и 72 зуба. Све
упаковано у одговарајућем металном или пластичном коферу са
дефинисаним лежиштима за сваки алат
Кључ имбус дуг са округлом.главом 1,5-10/9-дел.на пластичном носачу
Кључ подешавајући 250мм са 2-комп. заштитом ручке.
минимални капацитет отварања 30мм
Кључ крстасти 76x76 за електро ормане и радијатор системе,
Садржи величине:□5/6/7-8,∆9,Ө3-5,ПХ2,СЛ7
Кључ крстасти за електро ормане са пластичним носачем и
бесконтактним сензором за откривање струје у кабловима,
прикључцима, осигурачима и сл...
Мерно подручје 50В-600В,50-60 Хз.Визуелни индикатор.
Садржи величине :□6/7-8,∆9,Ө9/3-5,ПХ2.Сет укључује и батерије за
рад индикатора.
Одвијач пљоснати са 2 компонентном ручицом 2,5x75 VDЕ 1000В
Гарнитура одвијача комб.са 2-комп.ручицама /6-дел. VDE 1000V
(5 одвијача и глинерица)
Гарнитура одвијча комб./6-дел. за електронику, материјал Ni-CR-Mo
Нож за скидање изолације 4-28 криви са кукастим врхом
Клешта за електричаре за скид. изолац.160мм,2-комп.заштићене ручке
1000В, капацитет минимум 0,5-5 мм²
Клешта за кримповање квадратних профила самоподесива
0,08-10мм2 са 2 комп.изолованим ручкама
Сет клешта за кримповање у одговарајућем коферу са одговарајућим
преградама за алате садржи :
- клешта за кримп.изолованих конектора 0,5-6,0мм2(20-10 АWG),
са 2-компонентним ручицама;
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- клешта-аутомаски алат за скидање изолације минималног капацитета
0.03-10 мм2 са додатном могућношћу за пресецање кабла за наведени
опсег;
- кабловске папучуце (пљоснате 0,5-2 мм2,окасти кабл.прикључци
0,5-6мм2,чауре 0,5-6мм2)-минимум 200 делова KNIPEX 97 90 22 или
одговарајући
Кофер за алат црни од АБС пластике минималних димензија
460 х 310 х 160 мм,са Ал.рамом ,2 браве за закључавање,2 додатна
панела са џеповима за смештај алата.
Инструмент FLUKE 179 или "одговарајући"
Јачина струје AC/DC: 10A (резолуција 0.01mA),напон AC/DC: 1000V
(0.1mV)
Фреквенција: 100kHz (0.01Hz),Оторност: 50MΩ (0.1Ω)
Капацитет: 10000µF (1nF),Температура: -40 do +400°C (0.1°C)
Тестер диода и провољивост,Барграф
Резолуција дисплеја: 6.000
Тачност јачине струје AC: ±1.5%+3
Тачност јачине струје DC: ±1.0%+3
Тачност напона AC: ±1.0%+3
Тачност напона DC: ±0.09%+2
Тачност фреквенције: ±0.1%+1
Тачност отпорности: ±0.9%+1
Тачност капацитета: ±1.2%+2
Тачност температуре: ±1.0%+10
True RMS мерење
Тrue RMS AC мерење
Снимање MIN/MAX/AVG вредности, DISPLAY HOLD i AUTO HOLD
функција.Ублажавање улазног сигнала за лакше мерење вредности
AUTO POWER OFF функција, индикатор стања батерије
Посебан поклопац за замену батерије,могућност "closed case"
калибрације .Компактно, робустно и сигурно кућиште са интегрисаним
заштитним гуменим оквиром
CAT III 1000V/CAT IV 600V сигурносни стандард
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АКУ одвијач 18V Li 4Ah
Обртни момент, минимум 65 Nm,број обртаја у празном ходу
(1. брзина/2. Брзина ) 0–500/1.700 мин-1,стезна глава 1,5-13 мм
Минимални капацитет бушења дрво/челик -35/13 мм.одвијач пакован у
коферу у сету са две 2 батерије минимум 4.0Ah LiJon и одговарајућим
пуњачем.
АКУ пнеуматски чекић са мотором без четкица са карактерист :
Енергија ударца, минимално 1,5 J,број удараца при номиналном броју
обртаја 0–4.550 мин -1,,пречник бушења са SDS+ бургијом 4–18
мм.минимални пречник бушења челика/дрвета: 13 мм/20 мм.
Уређај је пакован у одговарајућем коферу,у сету са 2 батрије минимум
4 Ah LiJon i одговарајућим пуњачем.
Клешта-кључ папагај са равним чељустима,дужине макс.195мм,
са "clic" механизмом за подешавање отвора чељусти у минимум
11 положаја.Минимални распон отварања чељусто до 35 мм.
Клешта-кључ папагај са равним чељустима,дужине макс.300мм,
са "clic" механизмом за подешавање отвора чељусти у минимум
18 положаја.Минимални распон отварања чељусто до 60 мм.
АКУ угаона брусилица мин.18V,10000 RPM, за брусне плоче пречника
115mm, упакована у одговарајућем коферу у сету са
2 батерије минимално 4 Аh,LiJon и одговарајућом пуњачем.
АКУ мулти алат мин.14,4V са мотором без четкица.Основне
карактристике: Број обртаја минимум 8.000–20.000 мин-1, угао
вибрације лево и десно до 2,8 °. Уређај је упакован у сету у
одговарајућем коферу са 2 батерије минимум 4,0 Ah Li-Ion,
одговарајућим пуњачем , 4 различите мулти тестерице, троугластим
носачем брусног папира и сетом папира мин.20 ком.
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Универзални кабл тестер (2-делни) за иситивање RJ45, RJ11/RJ12,
BNC-линија
Универзални дигитални мерни инструмент, 1000V-DC, 700V-AC, AC/DC
(20A), дигитал дисплеј -2000 counts, мерења (20MΩ,200µF,20kHz,760С/
1400F), DATA HOLD, тест диода,
позадиснко светло,зујалица,EN 61010-1, CATIII 600V,
CAT II I1000V
Клешта за кримповање ,телефонских конектора, RJ-10, RJ-11, RJ-12 i
RJ-45
Акумулаторска лампа сa 12 LED диода и са халогеном сијалицом H3
25W 6V Напајање: оловни гел акумулатор 6V 4Ah ,са AC/DC
адсаптером 9V 300мAh i адаптером за ауто 12V
са каишем за ношење лампе на рамену ,2 режима рада: 12 LED /
халогена сијалица,LED индикатор пуњења аутономија (време трајања
батерије након пуњења): кад користи 12 LED - 22-24h кад користи
халогену сијалицу - 30min
Мерна трака геодеска,метална,дужине -30 мет.на пластичном
отвореном носачу са шпицастим завршетком
Канап јутани 60 мет/50 гр.
Пајсер мањи (450-500 мм),облик "S" са једне стране пљоснат,са друге
стране разрез за вађење ексера
Торба за ситан алат,материјал;полиестер минимална величина
торбе:380х260х320мм.Минималан број џепова и преграда
20.Водоотпорна,гумена подлога отпорна на оштећења и на ниским
температурама,начин затварања са рајфешлусом+ручке за
ношење+подесив каиш за ношење преко рамена.
Ручна батеријска лампа,мала,са минимум 14 ЛЕД диода,уз ручну
батријску лампу доставити батерије за рад (Тип батерије ЛР03)
Гарнитура комбинованих одвијача : (минимум 6-дел. 3+3)са магнетним
врхом,материјал Cr-V-Mo,тврдоћа минимум 52 HRC-a.Ручице
од 2 и 3- компонентног материјала
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Гарнитура имбус кључева на пластичном носачу 1,5-10/9-дел.,дугачки
Гарнитура одвијача ТОRХ ТХ10-ТХ407-делова
Професионална пегла за заваривање пластичних цеви,
минималне снаге 800W,са могућношћу подешавања радне
температуре,са електронском регулацијом.
Апарат се може користити за заваривање цеви у минималном распону
16-63 мм. Апарат се испоручује у комплету са тефлонским чаурама и
трновима 20-25-32-40-50-63 мм
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Укупна цена (позиције 1-162) без пдв-а:
ПДВ ................ (%):
Укупно са пдв-ом:

Понуђач (носилац понуде)
М.П.
______________________
Потпис одговорног лица понуђача
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НАПОМЕНА:Понуђач је дужан да сваку позицију из техничке спецификације ( образац бр.1) упише назив произвођача и његову
каталошку ознаку из званичног каталога,који је јавно доступан на интернету.Уколико званични каталози нису јавно доступни на
интернету,понуђач је дужан да уз своју понуду достави фотокопију званичног каталога у којем ће бити назначене каталошке
ознаке за производе које нуди. У супротном понуда ће се сматрати НЕПРИХВАТЉИВОМ и неће бити узета у разматрање.
НАПОМЕНА:Приликом испоруке добара,понуђач је дужан да уз електрични алат достави и упутства за употребу,припадајуће
сертификате и атесте,као и оверену гаранцију.
Понуђачи су ОБАВЕЗНИ да попуне приложену техничку спецификацију ( образац бр.1 ) тако што ће попунити празна
поља,потписати и печатирати техничку спецификацију бр.14/15 Уколико понуда не буде била попуњена у складу са наведеним
захтевима сматраће се НЕПРИХВАТЉИВОМ. Понуда мора да садржи све тражене позиције, уколико понуда не садржи тражене
захтеве сматраће се неприхватљивом.

Понуђач (носилац понуде)
М.П.
______________________
Потпис одговорног лица понуђача

Страна 26 од 36

Образац бр.2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - по јавној набавци мале вредности бр.14/15
Назив предмета набавке: набавка добара – ручни алат

•

На основу позива за подношење понуда бр._14/15 дајемо следећу понуду:

Назив понуђача (носиоца понуде):
Адреса седишта понуђача(носиоца
понуде):
Матични број понуђача (носиоца
понуде):
ПИБ понуђача (носица понуде):
Број рачуна и назив банке понуђача
(носиоца понуде):
Овлашћено лице понуђача (носиоца
понуде):
Особа за контакт понуђача (носиоца
понуде):
Број телефона за контакт понуђача
(носиоца понуђача):
•

Укупна вредност понуде – цена

________________________________________________________________________
(уписати вредност у динарима без ПДВ-а)
Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, не попуњава ово поље.
_______________________________________________________________________
(уписати вредност ПДВ-а)
Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, не попуњава ово поље.
________________________________________________________________________

•

(уписати вредност у динарима са ПДВ-ом)
Напомена: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а,попуњава само ово поље.
Понуду подносимо:

А) самостално
Назив

Б) као заједничку понуду
Адреса седишта

Матични број

1.
2.
3.
4.
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В) са подизвођачем
ПИБ

Овлашћено лице

-

•

Понуђач је дужан да заокружи одговоре под А, Б или В.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача или са подизвођачем, дужан је да
попуни табелу у којој уписује податке за све понуђаче из групе понуђача, или
податке за подивођаче.
Уколико понуђач наступа самостално, дужан је да у празна поља у табели
унесе косе цртице.
Проценат укупне вредности набавке који се поверава подивођачу:

Назив подизвођача

Проценат набавке који
се поверава подизвођачу

Део предмета набавке који се
поверава подизвођачу

1.
2.
НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, не
може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју
подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све
подизвођаче), не може бити већи од 50 %.

Услови и начин плаћања: Рок плаћања је до 45 дана од дана комплетне
испоруке добара, односно испостављања исправне фактуре.Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок испоруке: ____________ дана од дана потписивања уговора
Напомена: не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора, понуђач
може да понуди и краћи рок испоруке.
Место испоруке који дефинише наручилац је франко магацин ЈКП „Топловод“
Обреновац, у ул.Цара Лазара 3/1.
Гарантни рок који дефинише наручилац је: минимум 12 месеци од дана испоруке
добара. Понуђач у својој понуди може понудити дужи гарантни рок.
Важност понуде до закључења уговора: ___ дана од дана отварања понуде
Напомена: не може бити краћи од 30 дана од дана отварање понуде.
Понуђач може да понуди и дужи рок.
Гаранција квалитета: Гарантујемо да ће испоручена добра у свему бити у складу
са техничком спецификацијом бр.14/15, односно са захтевима Наручиоца.

Понуђач (носилац понуде):
М.П.

______________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац бр.3
На основу члана 77. Став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012)
_____________________________________________________________________________
(фирма и седиште понуђача)
_______________________________ даје следећу:

ИЗЈАВУ
ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ТВРДИМО ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОДНОСНО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО
4) („Сл. гласник РС“ број 124/2012), КАО И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ
ПРОПИСАО НАРУЦИЛАЦ У ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.14/15 (предмет набавке: набавка
добара – ручни алат ), А КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ФИНАНСИЈСКИ, ПОСЛОВНИ И
ТЕХНИЦКИ КАПАЦИТЕТ, ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН.
м.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

м.п. _____________________________

м.п.

Потпис овлашћеног лица подизвођача

м.п. _____________________________

м.п.

Потпис овлашћеног лица подизвођача

м.п.

_____________________________

_____________________________
Потпис овлашћеног лица члана
заједничке понуде

_____________________________
Потпис овлашћеног лица члана
заједничке понуде

м.п.

Потпис овлашћеног лица подизвођача

_____________________________
Потпис овлашћеног лица члана
заједничке понуде

НАПОМЕНА: Уколико понуђач доставља заједничку понуду или понуду са подизвођачем, а
испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4), и додатних услова који су
прописани ЗЈН и овим позивом за подношење понуда, доказује достављањем ове изјаве,
ову изјаву су такође дужни да потпишу и печатирају овлашћена лица подизвођача, односно
чланова заједничке понуде (на местима која су предвиђена за подизвођаче, односно
чланове заједничке понуде), чиме доказује да и они испуњавају обавезне услове из члана
75. Став 1. Тачка 1) до 4), и додатних услова који су прописани ЗЈН и овим позивом за
подношење понуда.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач достави ову изјаву, наручилац може пре доношења одлуке
о додели уговора да затражи од понуђача (члана заједничке понуде или подизвођача), чија
је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености обавезних и додатних услова, који су прописани ЗЈН и
овим позивом за подношење понуда.
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Образац бр.4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012)
____________________________________________________
(фирма и седиште понуђача)
__________________________________________________________________ даје следећу:

ИЗЈАВУ
ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ТВРДИМО ДА ПОНУДА ЗАВЕДЕНА КОД НАС ПОД БРОЈЕМ _________ ОД
_____________ ГОДИНЕ, ПРИПРЕМЉЕНЕ НА ОСНОВУ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БР.14/15 (предмет набавке: набавка добара – ручни алат), ПОДНОСИМО
НЕЗАВИСНО,
БЕЗ
ДОГОВОРА
СА
ДРУГИМ
ПОНУЂАЧИМА
ИЛИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА.

Понуђач (носилац понуде):

М.П.

______________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац бр.5
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
У току припремања понуде за јавну набавку добара: ручни алат бр. 14/15,
понуђач_____________________________________________________
(уписати назив понуђача) је имао следеће трошкове припреме понуде:

Опис трошкова

Износ у динарима

1.
2.
3.

Укупно:
НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. Став 2. ЗЈН)
НАПОМЕНА: Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. (члан 88.став 3. ЗЈН).
У складу са тим, у табели горе, понуђач може навести трошкове припремања
понуде, поред описа трошкова које је навео наручилац, понуђач може навести и
друге објективне трошкове, које је имао, а који су проистекли по основу
припремања понуде.
Напомена: Уколико понуђач није имао трошкове припремања понуде, дужан је
само да потпише и печатира овај образац.
Понуђач (носилац понуде):

М.П.

______________________
Потпис одговорног лица понуђача
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Образац бр.6

На основу члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012)
_____________________________________________________________________________
(фирма и седиште понуђача)
_______________________________ даје следећу:

ИЗЈАВУ

ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ТВРДИМО ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ОДНОСНО УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. („Сл. гласник
РС“ број 124/2012),ОДНОСНО ДА СМО ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.14/15 (предмет набавке:
набавка добара – ручни алат) ПОШТОВАЛИ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕМО ДА СМО
ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.

М.п.

_____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
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МОДЕЛ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ДОБАРА – ручни алат
(јавна набавка ЈНМВ-Т-14/15)
1. Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500
Обреновац, које заступа директор Борис Ивковић, дипл.екон. (у даљем
тексту: Наручилац), с једне стране и
2. __________________________________________ из ___________________________
(назив Добављача)

___________________________________________________________________________________________________________,
(пуна адреса седишта Добављача)

мат. број_________________, ПИБ _____________________, текући рачун број
______________________који се води код __________________________________
(назив банке)

које-га заступа _______________________________________ (у даљем тексту:
(функција и име и презиме одговорног лица Добављача)

Добављач), са друге стране

Уговорне стране сагласно констатују:
1) Да је ЈКП „Топловод“ Обреновац покренуо поступак јавне набавке
добара у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 14/15
(шифра: ЈНМВ – Т – 14/15);
2) Да је по спровођењу законом прописаног поступка, као наповољнија
изабрана понуда Добављача _____________________________________;
(назив Добављача)

3) Да је изабрани Добављач учествовао
_____________________________________;

у

јавној

набавци

(самостално/као учесник у заједничкој понуди/са подизвођачем)

4) Да су учесници заједничке понуде:





Носилац_____________________ кога заступа_____________________
Учесник______________________кога заступа______________________
Учесник______________________кога заступа______________________
Учесник______________________кога заступа______________________
(попунити у случају заједничке понуде)

5) Да ће подизвођачу/има _______________________________________
_____________________________________________________________ бити
(назив(и) подизвођача)

поверени следећи послови___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(навести део послова који ће бити поверени подизвођачу/има ако Добављач наступања са подизвођачем/има)
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је јавна набавка добара – ручни алат, наведен у техничкој
спецификацији бр. 14/15 конкурсне документације за јавну набавку ручног алата,
која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
ЈКП „Топловод“ Обреновац је као Наручилац предвидео средства за предметну
јавну набавку у свом Програму пословања за 2015. годину – и финансијском плану
за 2015.годину у оквиру конта 023, односно у Плану набавки ЈКП "Топловод"
Обреновац за 2015. годину бр. 2015 - 440/3 од 31.01.2015. позиција 1.1.36
Члан 3.
Вредност предмета Уговора из чл. 1. овог Уговора износи ____________________
динара,
(уписати вредност без ПДВ из Понуде)

ПДВ обрачунат по стопи 20% износи _______________ динара,
(уписати износ ПДВ из Понуде)

а укупна вредност са ПДВ-ом износи _____________________ динара
(уписати вредност са ПДВ-ом из Понуде)

(словима:
______________________________________________________________).
У цену су урачунати сви пратећи трошкови. Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 4.
Добављач се обавезује да сву робу испоручи на начин, у количини и квалитету
дефинисаном од стране Наручиоца техничком спецификацијом и конкурсном
документацијом, који чине саставни део овог Уговора.
Члан 5.
Испорука предметних добара ће се извршити у року од _______ дана од дана
потписивања овог Уговора, франко магацин Наручиоца.*
*Навести рок испоруке из Понуде који не може бити дужи од 15 дана.

Члан 6.
Наручилац се обавезује да укупну вредност робе из чл. 3. овог Уговора плати
Добављачу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана комплетне испоруке добара
односно од дана добијања фактуре по испоруци робе.

Члан 7.
Гарантни рок на сва испоручена добра из чл. 1. овог уговора је _______ месеци од
дана испоруке добара.*
* навести гарантни рок из Понуде који не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке
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Члан 8.
Добављач се обавезује да приликом потписивања овог Уговора достави једну
оверену и потписану неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права
на приговор бланко соло меницу са меничним овлашћењем и доказом да је
меница регистрована код Народне банке Србије, односно захтевом за
регистрацију менице издатим од пословне банке, на износ од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а из чл. 3. овог Уговора и са роком важности који је бар десет
дана дужи од дана истека рока за комплетну испоруку добара, као гаранцију за
добро извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице и меничног овлашћења за добро извршење посла мора
да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу дату приликом закључења уговора уколико:
1) понуђач не изврши комплетан посао у уговореном року или
2) понуђач коме је додељен уговор не изврши посао у уговореном квалитету,
3) понуђач не достави техничку документацију за испоручена добра,
4) понуђач испоручи добра која нису у складу са каталошком (техничком)
документацијом коју је доставио у својој понуди.
Члан 9.
Добављач се обавезује да приликом потписивања овог Уговора или најкасније
приликом испоруке тј. примопредаје добара из чл. 1. Овог Уговора достави једну
оверену и потписану неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права
на приговор бланко соло меницу са меничним овлашћењем и доказом да је
меница регистрована код Народне банке Србије, односно захтевом за
регистрацију менице издатим од пословне банке, на износ од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а из чл. 3. овог Уговора и са роком важности који је бар пет дана
дужи од дана истека гарантног рока из чл. 7. овог Уговора, као гаранцију за
гарантни рок.
Наручилац ће меницу уновчити уколико Добављач не отклони евентуалне грешке
у гарантном року.
Члан 10.
Добављач који поседује негативне референце а предмет јавне набавке није
истоврстан предмету за који је Добављач добио негативну референцу, се
обавезује да приликом потписивања овог Уговора достави једну оверену и
потписану неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на
приговор бланко соло меницу са меничним овлашћењем и доказом да је меница
регистрована код Народне банке Србије, односно захтевом за регистрацију
менице издатим од пословне банке, на износ од 15% од вредности без ПДВ-а из
чл. 3. овог Уговора и са роком важности који је бар десет дана дужи од дана
истека рока за комплетно завршење посла, као додатно обезбеђење испуњења
уговорних обавеза.
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Члан 11.
Овај Уговор се закључује на период до међусобног измирења уговорених обавеза
уговорних страна.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће се за сва питања која нису регулисана овим
Уговором директно применити Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим
односима и Опште узансе о промету робом.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све неспоразуме који могу проистећи из овог
Уговора решавају мирним путем, а у случају спора уговарају надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од тога 2 (два) за
Добављача, а 4 (четири) за Наручиоца.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП „Топловод“ Обреновац
директор,

ДОБАВЉАЧ:
(Уписати назив Добављача)
(Уписати функцију одговорног лица Добављача)
(потпис одговорног лица Добављача)

Борис Ивковић, дипл.екон.

(Име и презиме одговорног лица Добављача, штампаним словима)
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