Република Србија
ГРАД ЛОЗНИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 17Д/2013
- набавка машина, алата, опреме и пластеника за
потребе економског оснаживања избеглих и интерно
расељених лица на територији града Лознице

На основу чл. 39 и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12),
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 17Д/2013 припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности бр. 17Д/2013
-

Набавка машина, алата, опреме, пластеника и пољопривредне механизације–
за потребе економског оснаживања избеглих и интерно расењених лица на
територији града Лознице
ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
- Град Лозница Градска управа
ПИБ 101196408, Матични број 07169981, www.loznica.rs
2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности
3. Предмет јавне набавке: Добра
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
5. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је: Набавка машина, алата, опреме и
пластеника и пољопривредне механизације - за потребе економског оснаживања
избеглих и интерно расењених лица на територији града Лознице
Ознаке из општег речника набавки:
- 16160000;
- 16100000;
- 16110000;
- 16400000.
Особа за контакт је Слађана Томићевић, контакт телефон: 015/879-263.
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Градска управа града Лознице упућује,
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности
број :ЈНМВ 17д/2013

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Предметна конкурсна документација се доставља на основу позива за подношење
понуда.
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом
75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном
документацијом.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за ЈН17д/2013- Набавка
машина, алата, опреме ,пластеника и пољопривредне механизације за економско
оснажиавње избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице.

Ознаке из општег речника набавки:
- 16160000;
- 16000000;
- 44510000;
- 16110000;
- 16400000;
Интернет стараница Наручиоца: www.loznica.rs
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу. Понуде се достављају путем поште на адресу Наручиоца– Град Лозница Градска
управа, Карађорђева 2, 15300 Лозница, или лично у просторије, сваког радног дана 07,00 15,00 сати.
Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу
најкасније до 18.11.2013.године до 1200 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда,
односно 18.11.2013. године у 1230 часова у просторијама наручиоца, уз присуство
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана
отварања понуда.
Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког
радног дана на телефон 015/879-263 од 08,00 до 14,00 часова.
Лице за контакт: Слађана Томићевић, службеник за јавне набавке. Мејл:
stomicevic@loznica.rs
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке:
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
3.Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда.
4.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.
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке:
Понуђач доказује испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку јавне
набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама достављањем следећих доказа:
1.Извод из регистра надлежног органа
2.потврде надлежног суда
3. потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката
4.потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или
потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Додатни услови за за учешће у поступку јавне набавке ( члан 75. став 1. Закона о јавним
набавкама ) су:
Да располаже неопходним финансијским капацитету - Да је понуђач у предходној
обрачунској годин ( 2012.) које претходе објављивању позива остварио укупан приход
од продаје добара, извршења услуга који су предмет ове набавке најмање у износу
понуђене цене за партију за коју подноси понуду. ДОКАЗ: Биланс стања и Биланс успеха
за претходној години ( 2012) .
Додатни услов:
Напомена: Превоз и испоруку, као и поставку пластеника са горе наведеним
карактеристика поставити код изабраних корисника, изабрани корисници се
налазе на различитим адресама претежно на сеоском подручју, предходно
обићи терен због поставке пластеника.
Напомена: Машине, алате и опрему дистрибуирати на кућне адресе
изабраних корисника, који се налазе на сеоском подручју широм територије
града Лознице.
Понуђач мора имати минимум једно сопствено доставно возило.
Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе.
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Напомена: Пољопривредну мехнизацију дистрибуирати на кућне адресе
изабраних корисника, који се налазе на сеоском подручју широм територије
града Лознице.

Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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 и током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
За повраћај аванса – Уколико понуђач захтева авансно плаћање.
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уреднон
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за
попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ ,
као средство финансијског обезбеђења за повраћај примљеног аванса. Меница за пвраћај
аванса мора да важи до правдања целокупног аванса.
За добро извршење посла:
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уредно
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца , са овлашћењем за
попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,
као средство финансијског обезбеђења на има доброг извршења уговорних обавеза.
Меница за добро извршење свих уговорених обавеза мора да важи још десет дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорних обавеза.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуда се припрема и подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној
коверти са назнаком: '' ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ понуде у поступку јавне набавке
мале вредности, набавка машина, алата, опреме, пластеника и пољопривредне
механизације– за потребе економског оснаживања избеглих и интерно расењених
лица на територији града Лознице
редни број јавне набавке – ЈНМВ-17Д/13 НЕ ОТВАРАЈ.'' На полеђини коверте обавезно
написати назив, адресу и телефон понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим
позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без
ПДВ-а.
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
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информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму
понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача,
на адресу Град Лозница Градска управа Карађорђева број 2
153000 Лозница.
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке
врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/12).
Наручилац може 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 његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања
понуда.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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 узорака 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.
УСЛОВ НАРУЧИОЦА
Место испоруке је f-co породице које добијају машине, алате, опрему, платенике и
пољопривредну механизацију и налазе се на територији града Лознице.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци за сваку партију донеће се
применом критеријума најнижа понуђена цена.
УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ
Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда са највећим збиром пондера по наведеним
критеријумима.
У случају да две понуде остваре једнак највиши број пондера, наручилац ће међу њима
изабрати понуду са нижом понуђеном ценом.
Наручилац ће одлуку о додели уговора доставити у року од три дана од дана доношења.
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РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношењепонуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ
о уплати таксе.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ
И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем
довољним техничким и кадровским капацитетом који је неопходан за извршавање
послова јавне набавке.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

________________

_________________________

М.П.
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ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као и да сам ималац права
интелектуалне својине.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________

Страна од 41
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за
јавну набавку мале вредности број 17Д/2013 - Набавка машина, алата, опреме
,пластеника и пољопривредне механизације за економско оснажиавње избеглих и
интерно расељених лица на територији града Лознице.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________

______________________

Страна од 41
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
У поступку јавне набавке мале вредности број 17Д/2013
ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА:
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА
КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА*

Место и датум:

Овлашћени представник понуђача:

___________________________

_________________________________
М. П

Страна од 41
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Назив понуђача _______________
Адреса _______________________
Матични број __________________
ПИБ__________________________

На основу упућеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку
мале вредности бр. 17Д, Набавка машина,алата,опреме,пластеника и
пољопривредне механизације, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ
1. Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
2. Рок испоруке добара _____ ( _____________) календарских дана од дана потписивања
уговора (неможе бити дужи од 7 дана) словима
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 30 дана ).
словима
6. Начин плаћања: вирмански у року од _____ дана од испоруке добара

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

Страна од 41
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M.П.

Страна од 41
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПОНУДА
1.ПОРОДИЦА Исаиловић Милован
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник дужине
20м,ширине
5,20м,висине 2,25м од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање (фолија
антикапајућа,против ув
зрачења,против буба –
анти буба,180
микронска,лукови од ¾
цеви и дебљине зида
2мм,укрућење врата и
косника ½ цола и
дебљине 2мм,цеви
заштићене
антикорозивном бојом и
премазане завршном
бојом

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

402879

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

15 од 41

2.ПОРОДИЦА Булатовић Мира
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Мотокултиватор ИМТ
506СР јачине 6,5кс са 3
брзине и рикверц и 78
цм радног захвата

Комада

1

2.

Демонтажна фреза за
ИМТ 506 прикључни
део

Комада

1

3.

Точкови 4.0012 КПТ
(пар) прикључни део

Комада

1

4.

Полуосовина ИМТ
506КПТ прикључни део

Комада

1

5.

Флашне за точкове
ИМТ 506 прикључни
део

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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3.ПОРОДИЦА Перовић Зоран
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Стубна бушилица ЕМ
16/1630 профи,снага
450w,270-2800
обртаја,прихват бургије
од 1-16мм

Комада

1

2.

Усисивач стационарни
ГАА 100,напон:230V50Hz,снага 550w,проток
ваздуха 1000
m3/h,запремина вреће
65л,пречник прикључне
цеви 100мм,вакум max
840 Ра,дужина цеви
2,0м,тежина 23кг

Комада

1

3.

Тестера БСМ 1100
230w,профи,снага
1,1кw,elektro
masinen,трачна тестера
2560мм,обртаји 400-840

Комада

1

4.

Бушилица Бош ГСБ 75
две
батерије,профи,снага
12v,пластични кофер 3
год.гаранције

Комада

1

5.

Шлајферица Бош ГСБ
75,профи,снага
750w,трака 75*533

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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4.ПОРОДИЦА Дрљевић Александар
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник дужине
8м,ширине 5,2м,висине
2,25м оде челичне
конструкције са
системом за
наводњавање

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

402879

3.

Пумпа моторна HPWP
30,мотор 4тактни,бензински,запре
мина 196цм3,висина
избацивања 65м,радни
притисак
6,5бара,резервоар за
гориво 3,6л,резервоар
уља 0,6л,време рада
75% макс.број обртаја
2,2 сата,маса 28,5кг

Комада

1

4.

Црево фит 2 цола

Метара

4,5

5.

Црево баштенско 1 цол

Метара

50

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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5.ПОРОДИЦА Стевић Бранко
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Тестера кружна
WKGSZ напон 230 v 50hz, профи,снага
1,2kw,тежина
16кг,величина плоче
210мм,макс.дебљина
сечења 0°/90°
65*340мм, 0°/45°
65*240мм,макс.број
обртаја 5000/мин.профи

Комада

1

2.

Бушилица аку 6271
dwpe,MAKITA
профи,две
батерије,акумулаторска
батеријска лампа +
кофер

Комада

1

3.

Убодна тестера gst
75,Бош 400w,профи

Комада

1

4.

Бушилица
6408,MAKITA,профи,п
отрошња снаге
530w,број окретаја 02.500 мин-1,обим
бушења челик10мм,обим бушења
дрво-25мм,обим стезне
главе 1-10мм,тежина
1,5кг,димензије
(Д*Ш*В)
261*68*199мм

Комада

1

5.

Коксерица БТ-БЈ 900
профи,MAKITA,профи
снага 900w 6000-11000
обртаја

Комада

1

6.

Ренде БТ-БЛ
750,профи,снага
750w,два ножића

Комада

1

7.

Брусилица ротациона
ГП-ЕС 450,напон230v50hz,профи,снага
450w,број обртаја 400013000/мин.,пречник
брусног папира 150мм

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Страна од 41

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

18

19 од 41
8.

Глодалица w-of
1200,напон 230v 50hz,МАКITA,профи,сн
ага 1080w,број обртаја
празниг хода 1150028000/мин,прихват
алата 6,8,12
мм,испорука:комплет
глодала,кључ за
имзмену
алата,паралелна
вођицаграничник,пластични
кофер,адаптер за
усисивач за
прашину.Намена:За
обраду дрвета и
пластике,за обарање
ивица и копирање.не
користите уређај за
обраду метала и камена.

Комада

1

9.

Ручна кружна тестера
БТ-БЛ1200
MAKITA,профи,1200w,
6000 обртаја,заштитна
кочница

Комада

1

10.

Постоље гер БОШ
профи

Комада

1

11.

Циркулар псем
2500,снага
2000w,комбинована
машина цикулар и
кружна тестера

Комада

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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6.ПОРОДИЦА Јовановић Залтко
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Фрезе комплет за
глодалицу 24ком,профи

Комада

1

2.

Тестера убодна профи
550w,MAKITA

Комада

1

3.

Аку бушилица 6271
MAKITA,профи две
батерије,акумулатроска
батеријска лампа +
кофер

Комада

1

4.

Бушилица ББ
Искра,профи снага
800w

Комада

1

5.

Ренде електрично
MAKITA

Комада

1

6.

Кексерица БТ-БЈ
900,снага 900w 600011000 обртаја,профи
MAKITA

Комада

1

7.

Шлајферица 9404
MAKITA профи,тип
тракаста
брусилица,1010 w,број
обртаја:брзина траке
210-440м/мин,напајање
електрично из
мреже,дужина траке
610мм,ширина траке
100мм,снажна
професионална трачна
бушилица са
перфектним
распоредом.Електронск
и регулисана брзина
брусне траке за обраду
најразличитијих
материјала.Аутоматско
бочно регулисање.

Комада

1

8.

Тестера ТМС 2050
профи,снага 2000w,фи
300 лист

Комада

1

9.

Компресор Е24/Б
профи,501,2061 у
минутни проток 1,5kw
мотор

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Страна од 41

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

20

21 од 41
10.

Глодалица w-of 1200
MAKITA, напон 230v 50hz, снага 1080w,број
обртаја празног хода
1150028000/мин,прихват
алата 6,8,12
мм,испорука:комплет
глодала,кључ за измену
алата,паралелна
вођицаграничник,пластични
кофер,адаптер за
усисивач прашину.За
обраду дрвета и
пластике, за обарање
ивица и копирање.Не
користите уређај за
обраду метала и камена.

Комада

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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7.ПОРОДИЦА Ивановић Анђелка
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 20м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

402879

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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8.ПОРОДИЦА Петровић Божидар
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Оберфрезер МАКИТА
РП 2300ФЦХ,профи
800w,580-11000 обртаја

Комада

1

2.

Шлајферица МЕТАБО
СХЕ 450ДУО,профи
диск фи 150

Комада

1

3.

Стрега-шафстуг профи

Комада

1

4.

Длето електрично WSM 50 профи МАКИТА
500w

Комада

1

5.

Алат за глодало за
оберфрезер 12комада у
кутији

Комада

1

6.

Алат глодало – 1 за
оберфрезер профи за
дуборез

Комада

5

7.

Алат глодало – 2 за
оберфрезер профи за
дуборез

Комада

5

8.

Постоље за глодалицу
БОШ профи

Комада

1

9.

Брусилица W-DS 130
MAKITA профи,снага
500w

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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9.ПОРОДИЦА Вуковић Соколка
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 15м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

402879

3.

Пумпа моторна 5,5кс –
спрингер усис2 потис
2“

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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10.ПОРОДИЦА Крчо Милош
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Кружна тестера КГС
216,МАТАБО профи
1800w, 6000 обртаја

Комада

1

2.

Брусилица угаона фи
22-230БОШ профи 2000
w,6000 обртаја плоча
фи 230

Комада

1

3.

Тестера кружна ХЦ 100
Е 403976 БОШ
профи,2000 w,8000
обртаја,монофазна,лист
тестере фи 200

Комада

1

4.

Глодалица НР 1412
001101 Искра
1400w,профи,број
обртаја од 900028000/мин,

Комада

1

5.

Ренде ИСКРА 407099
профи,ск 1-82 снага
800w,16500 обртаја,два
ножића профи

Комада

1

6.

Глодала за шарке
Womax сет 12 ком.

Комада

1

7.

Постоље за глодалицу
Womax

Комада

1

8.

Бушилица Аку 6271
МАКИТА профи,2
батерије + лампа
акумулатроска + кофер

Комада

1

9.

Убодна тестера
МАКИТА 600w,профи

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:
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11.ПОРОДИЦА Милаковић Јован
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Хамер КХ 6500
МАКИТА Пенуматска
бушилица
комбинована,профи,130
0w,1450обртаја

Комада

1

2.

Брусилица GWS 20-300
Бош профи 2000w,6000
обртаја плоча фи 230

Комада

1

3.

Бушилица ХР 2470
пнеуматска бушилица
МАКИТА профи
780w,1100 обртаја

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

12.ПОРОДИЦА Марковић Милош
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 35м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

26

27 од 41
13.ПОРОДИЦА Деветак Бојана
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Ултра звук нх-ку11
Апарат за терапију
ултразвучним
таласима,2 ултразвучне
главе (1и
3mhz),упутство за
употребу,гарантни лист

Комада

1

2.

Тенс НХ-Ф 11 АПарат
за ТЕНС
стимулацију,Електрода
и пратеће
опреме,упутства за
употребу,гарантни лист

Комада

1

3.

Аква детокс НХ Т
11,процесорске
јединице,електролитичк
е јединице,контролне
електорде,упутство за
употребу,гарантни лист

Комада

1

4.

Масажна,Вибрациона
масажа целог
тела,функција
грејања,4масажне
зоне,5масажних
програма,2 нивоа
интезитета за сваку
масажну
зону,аутоматско
искључивање након
приближно 15 минута

Комада

1

Комада

1

5.

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

Тенс нгм – 100
Процесорске
јединице,електролитичк
е јединице,контролне
електроде,упутство за
употребу, гарантни лист

Страна од 41

27

28 од 41

6.

Масажер Беуер МГ
100,могућност масаже
свих делова тела
захваљујући
продужетку
дршке,продорна масажа
тапкањем за опуштање
и
релаксацију,инфрацрвен
о загревање има
дубински ефекат који
појачава
прокрвљеност,4програм
а масаже,5нивоа брзине
масаже,2 ергономске
дршке пртив клизања
апарата,површина
апарата од матираног
алуминијума ,2
замењива масажер
додатка,јачина
20w,гаранција 3 године

Комада

1

7.

Масажер М279 Адрес
масажер стопала
АДРЕС М279,Масажер
за стопала са три
функције:
инфраред+вибрације+т
оплота
инфраред+мехурићи+ви
брације+топлота,3
различита
наставка.Напајање:230v
-50hz ,потрошња
90w,боја:злена –
бела,тежина 2,54кг

Комада

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

28

29 од 41

14.ПОРОДИЦА Спасојевић Јово
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Мешалица ЛИФАМ
004061,запремина
бубња 150л,снага
мотора 1,5kw

Комада

1

2.

Моторна тестера мс 230
STIHL ,запремина
45,4цм3,снага
2,3кс,водилица
роломатик 40цм

Комада

1

3.

Брусилица МАКИТА
003937 га 90-50
2000w,6600
обртаја,плоча фи 230

Комада

1

4.

Рендић МАКИТА
401365 два
ножића,профи
550w,16000 обртаја

Комада

1

5.

Ger W - KSZ 403390
потезна тестера профи
2000w Maetabo

Комада

1

6.

Тестера кружна Д 23620
Metabo 1200w,11000
обртаја,фи 160 плоча

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

29

30 од 41

15.ПОРОДИЦА Рашковић Славко
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 15м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

402879

3.

Пумпа моторна 5,5кс –
спрингер усис2 потис
2“

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

30

31 од 41
16.ПОРОДИЦА Драгић Љубиша
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Апарат Warming
191Super Mig
Прикључни
напон:400V/Hz,
осигурач спор
16А,подручје
заваривања 80-190А,
напон заваривања 1823,5V, интермитенација
20%
190А,интермитенација
60%
75А,интермитенација
100% 60А,маса
54кг,пречник жице за
заваривање 0,6-0,8 мм,
димензије Д*Ш*В
690*310*600, тип
горионика PAG 180/3KJG

Комада

1

2.

Бруслилца GWS
580,Бош
профи,580w,11000
обртаја,плоча фи 115

Комада

1

3.

Бушилица пенуматска
PN PHD 40,MAKITA
профи,110w sds
макс.прихват

Комада

1

4.

Бруслица FI 230 GA
9050 MAKITA
профи,2000w,6600
обртаја

Комада

1

5.

Манометар Аргон/цо 2

Комада

1

6.

Вац 60 фи 0,8 велики
калем Јасеница класа
жице 1

Комада

3

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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32 од 41
17.ПОРОДИЦА Лазић Илија
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Компресор
Е241/8/50,профи
Eletromashinien
50l,2061/min
проток,1,5kw снага
мотора

Комада

1

2.

Апарат Варминг 1600
прикључни напон
230V/50hz,профи,осигу
рач спор 16А,подручје
заваривања 30160А,напон заваривања
15,522V,интермитенација
10%160А,интермитенација
60%65А,интермитенација
100%-50А,тежина
28кг,пречник жице за
заваривање 0,60,8мм,тип горионика
МБ150Л-3м

Комада

1

3.

Комплет за
лимаре,састоји се из
3чекића и 4 бабице

Комада

1

4.

Брусилица ротациона
ГП-ЕС 450,напон
230v/50hz,снага
450w,број обртаја 400013000/мин,пречниг
брусног папира
150мм,профи

Комада

1

5.

Пиштољ за фарбање СТ
2000 профи,за завршно
и темељно
фарбање,оптимални
радни
притисак:2бар,капаците
т посуде
600мл,улаз:1/4“,прихват
дизни
1.0,1.3,1.4,1.6,1.8,2.0,2.2

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Страна од 41

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

32

33 од 41
6.

Полир машина GW
1200,профи,напон 230v50hz,снага 1200w,број
обртаја без оптерећења
660-3000/мин,полир
диск
ø180мм,испоручује се
са навлаком за
полирање.намењена за
полирање аутомобила.

Комада

1

7.

Брусилица PE HSW
715,snaga715W,10000
oбртаја,плоча фи
115,профи PERLES

Комада

1

8.

Брусилица GWS 22-30
H300 Бош профи
2000w,6000
обртаја,плоча фи 230

Комада

1

9.

Маска аутоматска
профи са
сензором,аутоматско
потамњивање стакла

Комада

1

10.

Алат за механичарепрофи алат,

Комада

1

Комбинована клешта
180мм,Шпиц клешта
150мм,дијагоналне
сечице
150мм,15*окастовиласти кључеви
6,7,8,10,12,13,14,15,16,1
7,18,19,21,22мм,
12*насадни кључеви
¼“:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,
11,12,13мм,
13*насадни
кључеви:1/2“:14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,24,27,3
0,32мм
4*одвијачи:РН2*100,SL
6*100,SL5*75mm*PH1*
75mm,Рачна
¼“,продужетак ¼“-2х
кључ рачна ¼“&1/2“-2х
продужетак:1/4“х75мм,
1/2“*250мм,2*насадни
кључ за
свећице:16мм&21мм2*Universal Jonit ¼“

Страна од 41
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&1/2”,9*сет имбуса
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10мм24*25мм (Л) битови
разни,метални кофер за
алат
11.

Бушилица 648,профи
МАКИТА потрошња
снаге 530w,број
окретаја 0-2.500 мин1,Обим бушења челика
10мм,обим бушења
дрвета 25мм,обим
стезне главе 110мм,тежина
1,5кг,димензије
(Д*Ш*В)261*68*199мм

Комада

1

12.

Вац 60фи 0,8 мали
калем Јасеница класа
жице 1класа

Комада

3

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

34

35 од 41
18.ПОРОДИЦА Драгичевић Вера
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 15м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

2.

Фреза МТД Радна
ширина 360мм600мм,тип такта:4 такта
ОНV,5кс,ножеви:260мм,
преносник:алуминијумс
ки,погонски каиш
HUTCHINSON POLY
V,тежина 37кг

Комада

1

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

402879
3.

Пумпа моторна 5,5кс –
спрингер усис2 потис
2“

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:
19.ПОРОДИЦА Србљанин Станко
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Тањирача 20дисковаМинав

Комада

1

2.

Прскалица 440/8м РАУ
100ПЛ ИЊЕКТОРОМ

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41

35

36 од 41

20.ПОРОДИЦА Србљанин Милан
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 35м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДв-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

21.ПОРОДИЦА Ковачевић Рајко
Р.б.

Назив добра

Јед. мере

Кол.

1.

Пластеник од 35м
дужине,ширине 5,2
м,висине 2,25 м ,од
челичне конструкције
са системом за
наводњавање

Комада

1

Цена по јед . мере без
ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Страна од 41
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37 од 41
МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по
спроведеној јавној набавци мале вредности набавка машина, алата, опреме и пластеника
за потребе избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице (обликована
по партијама), закључује се
УГОВОР
О набавци машина, алата, опреме, пластеника и пољопривредне механизације– за
потребе економског оснаживања избеглих и интерно расљених лица на територији
града Лознице
Закључен између:
1. Град Лозница - Градска управа , Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ 101196408
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка Смиљанић
и
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту
Понуђач), кога заступа __________________________________
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Члан 1. Основ за уговарање
Уговорне стране констатују:
Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
бр._________13 , спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. _______/13 набавке
машина, алата, опреме и пластеника, за потребе избеглих и интерно расељених лица на
територији града Лознице.
Да је Наручилац Градска управа Лозница дана 20.06.2013.године закључила уговор са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије за доделу средстава
намењених економском оснаживању интерно расељених лица на територији Града
Лознице.
Да је Наручилац Градска управа Лозница дана 21.06.2013.године закључила уговор са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије за доделу средстава
намењених економском оснаживању избеглица на територији Града Лознице
Да је понуђач дана ______2013. године доставио понуду бр. _________/13-___ која у
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
Страна од 41
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Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора бр. ____________/13 -___ од ________.2013.
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију.
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. 17 Д/2013 закључује за период од
_____________. године до ____________ године.
Члан 2. Предмет уговора
Предмет уговора је набавка машина, алата, опреме, пластеника и пољопривредне
механизације – за потребе економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица на
територији града Лознице
у свему према понуди бр._______________ од ___________ године усвојеној у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 17 Д/2013, а на основу Одлуке о додели уговора број
______________ од ____________ године.
Члан 3. Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да испоручи машине, алате,опрему,пластеник и пољопривредну
механизацију за потребе избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице
у свему према усвојеној понуди број ____________ од ___________ године, конкурсној
документацији, техничкој спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору,
према законима, прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и
етици струке.
Члан 4. Период важења уговора
Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 17 Д/2013 закључује се за период почев од
__________. године до ____________године.
Уговор престаје да важи када протекне период за који је закључен. Уговор може да
престане да важи и пре протека периода за који је закључен када се испуни процењена
вредност предметне јавне набавке мале вредности.
Члан 5. Обавезе наручиоца
Наручилац је обавезан да набавку пластеника, машина, алата, опреме и пољопривредне
механизације за потребе избеглих и интерно расељених лица на територији града Лознице,
плаћа по испостави фактуре понуђача и то у року од ___ дана од дана достављања
фактуре.
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________ код Банке
__________, са позивом на број пристигле фактуре.
Члан 6. Уговорена цена
Уговорне стране су сагласне да ће се у периоду важења уговора од __________ године до
____________ године за набавку пластеника,машина,алата,опреме и пољопривредне
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механизације за потребе избеглих и интерно расељених лица на територији Града Лозница
примењивати јединичне цене исказане у прихваћеној понуди понуђача бр. ____________
од _____________године.
Цена је фиксна и не може се мењати .

Члан 7. Рок испоруке добара
Рок испоруке добара не може бити дужи од 7. дана од дана закључивања уговора.
Члан 8. Прелазне и завршне одредбе
На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.

ПОНУЂАЧ
_______________________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________________
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НАЗИВ ДОКУМЕНТА

1
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда – правно лице;
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из
одговарајућег регистра – предузетник;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре – правно лице;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
2. као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре – предузетник;
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова 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;
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности– правно лице;
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
3. делатности или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности – предузетник;
Потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова – физичко лице;
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – правно лице;
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да
4. је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – предузетник;
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – физичко
лице;
Документ – Образац из конкурсне документације
Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“

Достављено
(проверава
Наручилац)

2
ДА – НЕ

ДА – НЕ

ДА – НЕ

ДА – НЕ

Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и
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НЕ
ДА –
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76. Закона и конкурсне документације “
Попуњен, оверен печатом потписан „Модел уговора“
Попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву о средству финансијског обезбеђења“
Попуњену, потписану и печатом оверену „Изјаву о независној понуди“
Попуњену, потписану и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде“
Доказ да поседује доставно возило.
Доказ да има 3 запослена радника.
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