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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,68/2015. у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-41-1861/2015-III-1 и Решења о
именовању комисије број 404-41-1861/2015- III-1, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Набавка добара – алата и машина –
ЈН бр. 36/15

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара са структуром цене

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градска управа града Лознице
Адреса: Карађорђева 2, 15300 Лозница
Интернет страница: www.loznica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 36/15 су добра – Набавка добара- алата и машина
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Слађана Томићевић,
Е - mail адреса (или број факса): stomicevic@loznica.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 36/15 су добра – набавка добара – алата и машина –
У општем речнику набавки означена као 16000000 – пољопривредне машине и
алати , 42611000 - специјалне машине и алати.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Р.Б.

НАЗИВ

1.MS 381 – motorna testera

1









Капацитет резервоара горива 0,68 литара
Запремина резервоара уља 0,36 литара
Запремина 72,2 цм ³
Тежина склопа без ланца и мача 6,6 кг
Снага 3,9 KW (5,3 KS)
Максимална брзина 12.500 обртаја
STIHL – profesionalna

X1

motorna testera MS 260
2

Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I hortikulturu u skolopu
gazdinstva srednje veličine, STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca I ušteda ulja. Snaga:
2,6 kw/3,5 ks. Težina: 4,8 kg, rezna dužina mača: 40 cm, zapremina: 50,2 CM3. X 1
CIRKULAR WBK 2000

3

4

·
·
-

Napon: 230 V - 50 Hz
Snaga: 2.0 kW
Radna ploča: 790x580 mm
Proširenje redne ploče: 790x400 mm
Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm
Podešavanje ugla sečenja:
Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm
Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm
Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T
Uglovi zakretanja: 0x45 °
X1
Težina: 63.2 kg
Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u radionici i na gradilištu
Obični usisivači kao i univerzalna ograda za pravo rezanje se
mogu priključiti na uređaj
MOTORNA TESERA MS 440, profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i
Profesionalna , velike snage Snaga: 4,0 kw/ 5,2 ks
Rezna duzina maca: 45 cm
Tezina: 5,9 Kg, STIHL

X1

MOTORNA TESTERA MS 211 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 10-20 kubnih metara drveta

5

6

godišnje)Štedljiv ekološki 2-MIX motorSTIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja.
X1
Plastenik 15 dužine, 5,20 M širine, 2,25 M visine, sa čeličnim ojačanjem I sisitemom za navodnjavanje, I postavljanje
istog
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MOTORNA FREZA GHA65R Model : GHA65R

7

8



Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje)



Tip motora:4-takta, vazdzušno hlađenje, 196cc



Noževi:/



Prenosnik:Lanac



Pogonski kaiš:/



Težina:49kg



Šifra:07.018



Model:/
















Singer šivaća mašina SINGER 160 CRNA
6 vrsta osnovnih štepova
4 vrste rastegljivih štepova
12 vrsta dekorativnih štepova
Swift Smart Sistem provlačenja konca sa automatskim
uvlačenjem konca u iglu
Drop & Sew sistem kalema konca
Senzor za papučicu
Brzo podešavanje štepova
Jednostavno podešavanje štepova
Tri jačine LED osvetljenja
Odabir vrste štepa jednim potezom
Izuzetno veliki prostor za šivenje (374 mm)
Garancija: 5 godina

X1

X1

Stampac canon mf 216 Šifra artikla4751184 EAN kod4549292010992
Model

MF216n Mreža Da, 10/100Mbps Funkcionalnost Multifunkcijski štampač,

Tip laser
Format papira

A4

Rezolucija crna/kolor

1200x1200dpi

Brzina crna/kolor 23ppm
Optička rezolucija skenera 600x600dpi

9

Kolorit skenera

24-bit

Memorija

256MB

Kapacitet ulaza

250 lista

Podržani OS

Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.5.8, Linux

Povezivanje

USB, LAN 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-11 - fax

Emulacija

UFRII LT

X1

Potrošni materijal 4755849 CRG-737 black 2400str. sa 5% popunjenosti formata A4. Uz štamšač stiže
inicijalni toner kapaciteta 1700 strana.
Ostalo

Pakovanje ne sadrži USB ili LAN kabl. Težina približno 11,5 kg

Faks

Da
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proekciono platno sifra artikla1111910
EAN kod3838605107001

10

X1

ModelTRP150, Tipsa stalkom, Odnos stranica 1:1 (square), Veličina platna 153cm x 153cm Veličina slike
147cm x 147cm Okvir 3cm Nožice obložene gumom radi stabilnosti

Projektor epson EB‐SO3
Šifra artikla

1184698

EAN kod

8715946531168

Model EB-S18
Tip

11

3LCD

Rezolucija

SVGA 800x600 dpi

Osvetljenje

3000 ANSI lumena

Kontrast

10000:1

Zvučnici

1x 2W

Povezivanje

HDMI, VGA, USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, kompozitni komponentni S-Video RGB

3.5mm audio
Tip uređaja

Standardni

Potrošni materijal

X1

200W, 5000 sati model: ELPLP78 - EB-SXW03 / SXW18 / X24 -

V13H010L78
Sadržaj kompleta

EB-S18, torba, VGA kabl, naponski kabl, USB kabl, daljinski upravljač sa

baterijama
Ostalo Radni vek lampe 5000/6000 h (normalni/eko režim), Kensington Lock Mogućnost
dodavanja wifi adaptera: Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b / g/n - V12H418P13

DIGITALNI FOTOAPARAT CANON SX520 HS Šifra artikla
EAN kod

4549292017137

Rezolucija

16 mpix

Boja

4762171

Crna
Dijagonala LCD ekrana 3” (7,5 cm) TFT
Rezolucija LCD ekrana Približno 461.000 tačaka
Tip senzora
Zoom

12

X1

CMOS senzor tipa 1/2,3

Optički zum 50x, ZoomPlus 100x, Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto konvertorom

pribl. 1,6x ili 2x i sigurnosni zum). Kombinovano približno 200x
Podržane kartice
Osetljivost

SD, SDHC, SDXC

AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 AUTOMATSKI ISO: 100–1.600

Rezolucija slike 4:3 – (L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 –
(L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4608 x 3072, (M1)
3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2)
1536 x 1536, (S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom pregledanja (M2, S)
Video zapis

MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)]. (Full HD)

1920 x 1080, 30 kadrova u sekundi (HD) 1280 x 720, 30 kadrova u sekundi (L) 640 x 480, 30
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kadrova u sekundi Efekat minijature (HD, L) 6 kadrova u sekundi, 3 kadra u sekundi, 1,5 kadrova
u sekundi Hibridni automatski režim (HD), 30 kadrova u sekundi
Baterija Punjiva litijum-jonska baterija NB-6LH
Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP) DIGITALNI priključak, HDMI mini priključa, A/V izlaz
(PAL/NTSC)
Ostalo Žižna daljina: 4,3–215 mm (35 mm ekvivalentno: 24–1.200 mm), AF režimi: Jednostruki,
uzastopni, Servo AF/AE¹, AF praćenje. Brzina zatvarača: 1–1/2.000 s (podrazumevane fabričke
vrednosti) 15–1/2.000 s (ukupan opseg – zavisi od režima fotografisanja). Ugrađeni blic.
Sadržaj kompleta Digitalni fotoaparat PowerShot SX530 HS, Poklopac objektiva (sa trakom),
Punjač za baterije CB-2LYE, Baterija NB-6LH, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Traka za
nošenje oko vrata NS-DC11, Komplet korisničkih priručnika.
Tip uređaja Kompakt
Wi-Fi

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz)

NFC

Da (Dynamic NFC)

13

MOTORNA TESTERA MS 260 Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i hortikulturu u
sklopu gazdinstva srednje veličine. STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja. Snaga: 2,6 kw/
3,5
ks
Tezina:
4,8
Kg
Rezna
duzina
mača:
40
cm,
zapremina
50,2
CM3
X 1

14

CIRKULAR THKS Napon: 230 V - 50 Hz
- Snaga: 2.2 kW
- Radna ploča: 800x550 mm
- Proširenje redne ploče: 800x400 mm
- Debljine sečenja: 90/45° 85/60 mm
- Podešavanje ugla sečenja:
· Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm
· Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm
- Dimenzija testere: Ø 250 x 30 mm 60Z
- Uglovi zakretanja: 3x45 °
- Težina: 23.0 kg

15

MOTORNA TESTERA MS 180 Amaterska, za stolarske radove, voćarstvo... STIHL Ematic sistem za idealno
podmazivanje lanca Snaga: 1,5 kw/ 2,0 ks Rezna duzina maca: 35 cm Tezina: 4.2 Kg
X1

16

BUSILICA GBH 5-40 Bosch GBH 5-40 DCE Hamer bušilica sa SDS-max prihvatom, profesionalna
Tehnički podaci
Nominalna snaga 1.150 W
Energija udarca, maks. 8,8 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.500 – 3.050 min-1
Nominalni broj obrtaja 170 – 340 min-1
Težina 6,8 kg
Dužina 485 mm
Visina 260 mm
Prihvat alata SDS-max
Dimenzije bušenja
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12 – 40 mm
X1
Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 18 – 32 mm
Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45 – 55 mm
Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40 – 90 mm
Funkcije
Konstantna elektronika
Elektronika
Bezbednosna spojnica
Garancija 25 meseci

X1
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BUSILICA HR 2470 Kontinuirana ulazna snaga 780 W, makita , profesionalna

17

Brzina bez opterećenja 0 - 1.100 min-1Udarci u minutu 0 - 4.500 min-1Najveći kapacitet bušenja - čelik 13
mmNajveći kapacitet bušenja - drvo 32 mmNajveći kapacitet bušenja - beton 24 mmKapacitet u betonu (sa
krunastim svrdlom) 35 - 54mmEnergija udarca 2,2 J
X1Dimenzije (DxŠxV) 370 x 84 x 214 mmTežina prema EPTA –i 2,6 kgKlizna spojka Kofer uključen SDS PLUS
prihvat alata 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa udaranjem, samo udaranje

18

KOMPRESOR W-DK 850 Napon: 380V-50Hz, WOMAKS- Snaga motora: 2.2 kW- Broj obrtaja motora:: 2800 /minIzlazni kapacitet vazduha: 330 L/min- Radni pritisak: 8 bar
X1- Zapremina rezervoara za vazduh: 50 L Pažnja: Obavezno proveravati nivo ulja iispuštati kondenzat iz rezervoara.

19

APARAT POWER ARC 200 Tehnicke karakteristike : Prikljucni napon 230v/50HzOsigurac(spori) : 20APodrucije
zavarivanja: 20-200AIntermintenca:
X 120%--200A100%--140APrecnim elektrode : 1.5mm---4.0mmTezina 7 kgIsporuka u plasticnom koferu
ROTACIONA SITNILICA 45 BEZ KARDANA IMT 619,992 145 BROJ NOZEVA 28

X1

20

21

MOTORNI TRIMER FS 55 Amaterska - za visoku travu, zeljasti korov Zapremina motora (ccm) 27.2_Snaga (kw / KS)
_0.75_/ _1Tezina (Kg) _5.0_ Osnovni rezni alat: dvokraki metalni nozOptimalno za povrsine 10 do 30 Ari X1

22

FREZA Model:GHA65R Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje)Tip motora: 4-takta, vazdušno hlađenje,
X1

23

MOTORNA PUMPA WP35 Tip motora Četvorotaktni, vazdušno hlađeni WILADŽERKapacitet rezervoar za ulje0.6
lPrečnik ulaza/izlaza
50 mm(2ʺ)Maksimalna dubina izvlačenja vode
8 mVreme rada na 75% maks. broj
obrtaja 2.0 h
X1Maksimalna visina izbacivanje vode
30 mPritisak3 baraProtok
vode
35000 l/hKapacitet rezervoara za gorivo3.6 lGrupe artikala
Motorne pumpe za voduZapremina motora
163 cm³Snaga 3.7 kW 5.0 KSMasa
28 kg

24

USISNO CREVO FI 52

25

CREVO FI 52

26

PUMPA PEDROLO CPM 158 Napon: 230 V - 50 Hz Snaga: 0.75 kW Maksimalna visina izbacivanje vode: 36 m
Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m Maksimalni protok vode: 90 l/min (5,4 m3/h) Maksimalna temperatura vode:
+ 90 C (minimalna do -10C) Maksimalni radni pritisak: 6 bar Materijal kućišta: Liveno gvožđe (Cast iron) Priključak za
crevo: 1`` Masa: 12 kg Garancija: 24 meseca X1

OD

OD 1 METRA od 2 cola

2 cola х 30M

X2

MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta
godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna duzina maca: 40 cm Tezina: 4.6 Kg
X1
27
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28.

29

MOTORNA TESTERA MS 310 Amaterska, srednje snage Snaga: 3,2 kw/ 4,4 ks Rezna duzina maca: 45 cm Tezina:
5,9 Kg
X1
у одговарајуцем квалитету

AGREGAT 2KW snaga: 2000Wnapon: 220V AC / 12V DCčetvorotaktni motor 196 cm3rezervoar: 14 lpotrošnja: 0,32 l
/ KWhstart: potezni težina: 44 kg
X1
у одговарајуцем квалитету

30

MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta
godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna duzina maca: 40 cm ezina: 4.6 Kg X1

31

MEŠALICA ZA BETON 150 lit. sa rezervnim delovima
(mm)1300 Širina (mm)825
(KW)0.37Zapremnina suda (lit.)150

32

APARAT VARMIG 251 SUPER MIG Ulazni napon: 3x400V; Struja za varivanja : 15-250A; Promjer žice : 0,6-1,2mm;
Kolut žice : 15 kg ; Težina : 80 kg
X1

33

Radni kapacitet (m3/h)do 4 Masa (kg)65 Dužina
X1Visina (mm)1300 / 920*Monofazni motor

Abac klipni kompresor ABAC B 7000/500 FT 10 V400 - 7,5 Kw - Usisni kapacitet 1210 l/min- Snaga 7,5 kWZapremina rezervoara 500 - Pritisak do 11 bara
X1

34

PLASTENIK 15 M DUŽINE, 5,2о M ŠIRINE, 2,25 M VISINE, OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SISTEMOM ZA
NAVODNJAVANJE I POSTAVLJANJE ISTOG
X1

35

FREZA Model:GHA65RRadna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje)Tip motora:4-takta, vazdzušno hlađenje,
196cc
X1Noževi:/Prenosnik: LanacPogonski kaiš:/Težina:49kg

36

.MOTORNA TESTERA MS 381rofesionalna,robustna i pouzdana motorna testera sa visokim obrtnim
momentom.Ekološki 2-MIX motor. Snaga:: 5.3 ksZapremina:: 72,2 cm3 Tezina: 6.6 Kg
X1

MOTORNA TESTERA MS 260, Profesinalna, lagana jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I hortikulturu u
sklopu gazdinstva srednje veličine.STIHL Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja., snaga 2,6
37

38

39

kw/3,5
X1

ks.

Rezna

dužina

mača

40

cm,

težina

4,8

kg

,

zapremina.

50,2

CM3.

CIRKULAR WBK 2000, napon: 230 – 50 HZ, SNAGA: 2,0 kw, radna ploča: 790 x 580 mm, proširenje radne
ploče: 790 x400 mm, debljina sečenja : 90/45 stepeni 83/60 mm, podešavanje ugla sečenja. 90/45
stepeni 54/53 mm
X1
AKU BUSILICA GSR 1800LI BOSCH GSR 1800-LI Professional u koferu (uključujući 2x 1.5 Ah akumulator+ AL 1814
CV punjač)
Akumulator : 18V / 1.5 Ah
Težina alata s akumulatorom : 1,4 kg
Dužina alata : 204 mm
X1
Broj obrtaja neopterećeno : 0-400/1.300 min-1
Max. zakretni moment : 34/18 Nm
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Bušenje u drvu/čeliku : do 29/10 mm

40

41

pneumatska basilica HR 2470Prihvat alata geeignet für SDS-PLUS
Snaga 780 W
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1.100 min-1
Broj udaraca 0 - 4.500 min-1 Jačina pojedinačnih udaraca 2,4 J
X1
Učinak bušenja (čelik|beton|drvo Ø) 13/24/32 mm
Učinak bušenja (krunasto svrdlo Ø) 65 mm
Masa 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 370 x 84 x 214 mm

.ZAVRTAC MAKITA 6821 Profesionalni uvrtač za najviše zahtjev Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom
Normirani 1/4" šestobridni stezač alata4 m priključni kabel Potrošnja snage
570 W Broj okretaja u slobodnom
hodu
0 - 4.000 min-1 Okretni moment (tvrdo/meko)
11 / 6 Nm Samonarezni vijci
--- mm Vijci za
brzo uvrtanje
4 mm
Težina prema EPTA 1,4 kg Dimenzije (D x Š x V)

284 x 65 x 192 mm

X1

42

AKU BUSILICA - ČEKIĆ 24V AGROMARKET

X1

43

BRUSILICA GA5030 MAITA Kompaktna i snažna jednoručna ugaona brusilica mase samo 1,4 kg
Sigurna i pouzdana izolacija rotora i kalema radi zaštite od agresivne brusne strugotine
Lavirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva
Posebno usko kućište, lako za obuhvatanje
Najbolje ergonomski oblikovano kućište ugaone brusilice
Karakteristike proizvoda
X1
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1
Brusna ploča Ø125 mm
Navoj vretena M14 x 2
Masa 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm

44

44. MIKSER EL CX 200HF 1200W 500OBRTAJA

X1

Врсте и количине предметних добара дате су у Техничкој спецификацији, с тим што
наручилац задржава право одступања од истих.
АЛАТИ МОРАЈУ ДА БУДУ СТАНДАРДИЗОВАНИ КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗА
ОНЕ МАШИНЕ АЛАТА ЗА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ. УЗ ПОНУДУ
ОБАВЕЗНО ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ КАТАЛОГ ИЛИ ИЗВОД ИЗ КАТАЛОГА ЗА
СВЕ АРТИКЛЕ ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, БОЛДИРАТИ ИХ
МАРКЕРОМ И ОБЕЛЕЖИТИ РЕДНИМ БРОЈЕМ.УКОЛИКО СЕ ПРИЛИКОМ
ПРЕГЛЕДА и СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ
ПОНУДЕ УТВРДИ ДА ПОНУДА НЕ
ИСПУЊАВА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КОМИСИЈА ЋЕ ТАКВУ
ПОНУДУ ОДБИТИ КАО НЕОДГОВАРАЈУЋУ.
3.3Рок испоруке: најкасније 15 дана од дана закључења Уговора
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3.4 Место испоруке добара: Испорука алата, машина и опреме врши се по
диспозицији купца са тачном назнаком коме се испоручује (крајњи корисник).
Продавац се обавезује да испоруку изврши својим возилом франко просторије крајњег
корисника
3.5 Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра не може бити испод
фабричке гаранције почев од дана испоруке добара.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности
(чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Да понуђач има у радном односу два (2) запослена лица која ће
бити задужена за реализацију посла;
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1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (ЧЛАН 76.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
са
упутством о испуњености
 додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Пословни капацитет - да је реализоваоминимум 1уговор о испоруци машина, алата
и опреме у текућој години на износ од 500.000,00 динaра ;
1) фотокопије 1 уговора, у износу од 500.000,00 динара без пдв-а.
2) Доказ о расположивости доставног возила (доказ о власништву, уговор о
закупу или било који други доказ из ког се несумњиво може утврдити да
понуђач располаже конкретним возилима), уз фотокопију саобраћајне
дозволе.
3) Каталог производа потписан и печатиран као доказ да производи
одговарају техничкој спецификацији из понуде.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група
понуђача кумулативно
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
Изјавe,којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим
услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке
мале вредности Набавка добара – алата и машина – број:36/15, испуњава све услове из
чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза
предметну јавну набавку, и то:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________у
поступку
јавне
набавке мале вредности Набавка добара – алата и машина – број ____/15, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза
предметну јавну набавку, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности, која је на снази у време објављивања
позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 36/15 15/44

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Карађорђева 2, 15300 Лозница, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка добара – алата и машина –,ЈН
бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 26.10.2015.године до 12:00 часова.
Отварање понуда биће извршено 26.10.2015.године у 12:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи обрасце из следећих поглавља:
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Карађорђева 2,
15300 Лозница, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина –
ЈН бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понудеза јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина –
ЈН бр. 36/15- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понудеза јавну набавку добара Набавка добара – алата и машина –
ЈН бр. 36/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара Набавка добара – алата и
машина – ЈН бр. 36/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуденаведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени уконкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени конкурсноје документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања мора бити дефинисан у складу са законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама( „Сл.гласник РС“бр.119/2012). На
основу достављене фактуре и остале документације (потписаних отпремница и
спецификције) која ће доказати да је испорука у целости извршена.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Уколико понуђач захтева аванс понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција осталих машина, опреме и алатане може бити краћа од једне године, а ни
дужа од гарантног рока који даје произвођач.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана закључења уговора.
Место испоруке извршиће се на адресе крајњих корисника према документацији коју
ће понуђач преузети од наручиоца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
Захтеви у погледу квалитета: Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет
предмета јавне набавке у складу са својом понудом. Сва добра која се испоручују
морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању и морају имати декларацију и
гаранцију произвођача која мора бити оверена печатом испоручиоца добра са уписаним
датумом испоруке.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност с
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната набавка и испорука до крајњих корисника
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес задоделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail stomicevic@loznica.rs, или препорученом пошиљком саповратницом.
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом
поступку ако је примљен од страненаручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог
члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана150. овог закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:
текући рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци
о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије Износ:
60.000,00 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поштетражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН
бр.12/15”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Роком испоруке сматра се достава односно примопредаја добара које се
документује потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, а уколико су исте
понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио најкраћи рок испоруке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 36/15 23/44

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале
вредности – Набавка добара – алата и машина – поновљени поступак– ЈН број
12/15
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара – машина и алата –
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 36/15 27/44

Образац структуре цене
Р.Б.

НАЗИВ

Ј.мере

Коли
чина

Ком

1

Ком

1

Ком

1

Јединична
цена без
ПДВ‐а

Јединична
цена са
ПДВ‐ом

Укупна
цена без
ПДВ‐а

1.MS 381 – motorna testera



1






Капацитет резервоара горива 0,68 литара
Запремина резервоара уља 0,36 литара
Запремина 72,2 цм ³
X1
Тежина склопа без ланца и мача 6,6 кг
Снага 3,9 KW (5,3 KS)
Максимална брзина 12.500 обртаја
STIHL – profesionalna

motorna testera MS 260

2

Profesionalna, lagana, jedan od najboljih modela.
Za pripremu ogreva I hortikulturu u skolopu
gazdinstva srednje veličine, STIHL Ematic sistem
za idealno podmazivanje lanca I ušteda ulja.
Snaga: 2,6 kw/3,5 ks. Težina: 4,8 kg, rezna
dužina mača: 40 cm, zapremina: 50,2 CM3. X 1

CIRKULAR WBK 2000

3

- Napon: 230 V - 50 Hz
- Snaga: 2.0 kW
- Radna ploča: 790x580 mm
- Proširenje redne ploče: 790x400 mm
- Debljine sečenja: 90/45° 83/60 mm
- Podešavanje ugla sečenja:
· Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm
· Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm
- Dimenzija testere: Ø 315x30x3.6 mm 24T
- Uglovi zakretanja: 0x45 °
X1
- Težina: 63.2 kg
- Idealan za rezanje greda, dasaka, iverice u
radionici i na gradilištu
- Obični usisivači kao i univerzalna ograda za
pravo rezanje se
mogu priključiti na uređaj
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Укупна
цена са
ПДВ‐а

MOTORNA TESERA MS 440, profesionalna, lagana,
jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva i
4

Profesionalna , velike snage Snaga: 4,0 kw/ 5,2 ks

Ком

1

Rezna duzina maca: 45 cm
X1
Tezina: 5,9 Kg, STIHL
MOTORNA TESTERA MS 211 Amaterska, za ogrevno drvo

5

6

(optimalno korišćenje 10-20 kubnih metara drveta
godišnje)Štedljiv ekološki 2-MIX motorSTIHL Ematic sistem Ком
za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja.
X1
Plastenik 15 dužine, 5,20 M širine, 2,25 M visine, sa
čeličnim ojačanjem I sisitemom za navodnjavanje, I
Ком
postavljanje istog

1

1

MOTORNA FREZA GHA65R Model : GHA65R



Radna širina:24mm - 45cm - 65cm (podešavanje)



Tip motora:4-takta, vazdzušno hlađenje, 196cc



Noževi:/



Prenosnik:Lanac

7

8

X1



Pogonski kaiš:/



Težina:49kg



Šifra:07.018



Model:/







Singer šivaća mašina SINGER 160 CRNA
6 vrsta osnovnih štepova
4 vrste rastegljivih štepova
12 vrsta dekorativnih štepova
Swift Smart Sistem provlačenja konca sa
automatskim
X1
uvlačenjem konca u iglu
Drop & Sew sistem kalema konca
Senzor za papučicu
Brzo podešavanje štepova
Jednostavno podešavanje štepova
Tri jačine LED osvetljenja
Odabir vrste štepa jednim potezom
Izuzetno veliki prostor za šivenje (374 mm)
Garancija: 5 godina











Ком

1

Ком

1

Ком

1

Stampac canon mf 216 Šifra artikla4751184 EAN
kod4549292010992
9

Model

MF216n Mreža Da, 10/100Mbps

Funkcionalnost Multifunkcijski štampač,
Tip laser
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Format papira

A4

Rezolucija crna/kolor

1200x1200dpi

Brzina crna/kolor 23ppm
Optička rezolucija skenera 600x600dpi
Kolorit skenera

24-bit

Memorija

256MB

X1
Kapacitet ulaza

250 lista

Podržani OS

Windows XP ili noviji, Mac OS X

10.5.8, Linux
Povezivanje

USB, LAN 10BASE-

T/100BASE-TX, RJ-11 - fax
Emulacija

UFRII LT

Potrošni materijal 4755849 CRG-737 black
2400str. sa 5% popunjenosti formata A4. Uz
štamšač stiže inicijalni toner kapaciteta 1700
strana.
Ostalo

Pakovanje ne sadrži USB ili LAN kabl.

Težina približno 11,5 kg
Faks

Da

proekciono platno sifra artikla1111910
EAN kod3838605107001
X1
ModelTRP150, Tipsa stalkom, Odnos stranica 1:1
10

(square), Veličina platna 153cm x 153cm Veličina

Ком

1

Ком

1

slike 147cm x 147cm Okvir 3cm Nožice obložene
gumom radi stabilnosti

Projektor epson EB‐SO3
Šifra artikla

1184698

EAN kod

8715946531168

Model EB-S18
11

Tip

3LCD

Rezolucija

SVGA 800x600 dpi

Osvetljenje

3000 ANSI lumena

Kontrast

10000:1

Zvučnici

1x 2W

Povezivanje

HDMI, VGA, USB 2.0 tip A,
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USB 2.0 tip B, kompozitni komponentni SVideo RGB 3.5mm audio
Tip uređaja

Standardni

X1
Potrošni materijal

200W, 5000 sati

model: ELPLP78 - EB-SXW03 / SXW18 /
X24 - V13H010L78
Sadržaj kompleta

EB-S18, torba, VGA

kabl, naponski kabl, USB kabl, daljinski
upravljač sa baterijama
Ostalo Radni vek lampe 5000/6000 h
(normalni/eko režim), Kensington Lock
Mogućnost dodavanja wifi adaptera: Adapter
- ELPAP07 Wireless LAN b / g/n V12H418P13

DIGITALNI FOTOAPARAT CANON SX520
HS Šifra artikla 4762171
EAN kod

4549292017137

Rezolucija

16 mpix

Boja

Crna

Dijagonala LCD ekrana 3” (7,5 cm) TFT
Rezolucija LCD ekrana Približno 461.000
tačaka

X1

Tip senzora
Zoom

CMOS senzor tipa 1/2,3

Optički zum 50x, ZoomPlus 100x,

Digitalni približno 4x (sa digitalnim telefoto
konvertorom pribl. 1,6x ili 2x i sigurnosni
12

zum). Kombinovano približno 200x
Podržane kartice
Osetljivost

Ком

1

SD, SDHC, SDXC

AUTO, 100, 200, 400, 800,

1.600, 3.200 AUTOMATSKI ISO: 100–1.600
Rezolucija slike 4:3 – (L) 4608 x 3456, (M1)
3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x
480 16:9 – (L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x
1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 –
(L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2)
2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 3456 x
3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536,
(S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom
pregledanja (M2, S)
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Video zapis

MP4 [Video: MPEG4-AVC

(H.264), Zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo)].
(Full HD) 1920 x 1080, 30 kadrova u sekundi
(HD) 1280 x 720, 30 kadrova u sekundi (L)
640 x 480, 30 kadrova u sekundi Efekat
minijature (HD, L) 6 kadrova u sekundi, 3
kadra u sekundi, 1,5 kadrova u sekundi
Hibridni automatski režim (HD), 30 kadrova u
sekundi
Baterija Punjiva litijum-jonska baterija NB6LH
Portovi Hi-Speed USB (MTP, PTP)
DIGITALNI priključak, HDMI mini priključa,
A/V izlaz (PAL/NTSC)
Ostalo Žižna daljina: 4,3–215 mm (35 mm
ekvivalentno: 24–1.200 mm), AF režimi:
Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE¹, AF
praćenje. Brzina zatvarača: 1–1/2.000 s
(podrazumevane fabričke vrednosti) 15–
1/2.000 s (ukupan opseg – zavisi od režima
fotografisanja). Ugrađeni blic.
Sadržaj kompleta Digitalni fotoaparat
PowerShot SX530 HS, Poklopac objektiva
(sa trakom), Punjač za baterije CB-2LYE,
Baterija NB-6LH, Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, Traka za nošenje oko
vrata NS-DC11, Komplet korisničkih
priručnika.
Tip uređaja Kompakt
Wi-Fi

Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4

GHz)
NFC

13

Da (Dynamic NFC)

MOTORNA TESTERA MS 260 Profesionalna,
lagana, jedan od najboljih modela. Za pripremu
ogreva i hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje
veličine. STIHL Ematic sistem za idealno
podmazivanje lanca i uštedu ulja. Snaga: 2,6 kw/
3,5 ks Tezina: 4,8 Kg Rezna duzina mača: 40 cm, Ком
zapremina
50,2
CM3
X 1

1
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CIRKULAR THKS Napon: 230 V - 50 Hz
- Snaga: 2.2 kW
- Radna ploča: 800x550 mm
- Proširenje redne ploče: 800x400 mm
- Debljine sečenja: 90/45° 85/60 mm

14

- Podešavanje ugla sečenja:
X1

Ком

1

Ком

1

· Debljine sečenja: 90°/45° 54/53 mm
· Dužine sečenja: 90°/45° 300/212 mm
- Dimenzija testere: Ø 250 x 30 mm 60Z
- Uglovi zakretanja: 3x45 °
- Težina: 23.0 kg

15

16

17

MOTORNA TESTERA MS 180 Amaterska, za stolarske
radove, voćarstvo... STIHL Ematic sistem za idealno
podmazivanje lanca Snaga: 1,5 kw/ 2,0 ks Rezna duzina
maca: 35 cm Tezina: 4.2 Kg
X1

BUSILICA GBH 5-40 Bosch GBH 5-40 DCE Hamer bušilica
sa SDS-max prihvatom, profesionalna
Tehnički podaci
Nominalna snaga 1.150 W
Energija udarca, maks. 8,8 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.500 – 3.050
min-1
Nominalni broj obrtaja 170 – 340 min-1
Težina 6,8 kg
Dužina 485 mm
Visina 260 mm
Prihvat alata SDS-max
Dimenzije bušenja
Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12 – 40 mm
Ком
X1
Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama
18 – 32 mm
Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45 – 55
mm
Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40 – 90
mm
Funkcije
Konstantna elektronika
Elektronika
Bezbednosna spojnica
Garancija 25 meseci

BUSILICA HR 2470 Kontinuirana ulazna snaga 780 W,
makita , profesionalna

Ком

1

1

Brzina bez opterećenja 0 - 1.100 min-1Udarci u minutu 0 -
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18

19

20

21

4.500 min-1Najveći kapacitet bušenja - čelik 13
mmNajveći kapacitet bušenja - drvo 32 mmNajveći
kapacitet bušenja - beton 24 mmKapacitet u betonu (sa
krunastim svrdlom) 35 - 54mmEnergija udarca 2,2 J
X1Dimenzije (DxŠxV) 370 x 84 x 214 mmTežina prema
EPTA –i 2,6 kgKlizna spojka Kofer uključen SDS PLUS
prihvat alata 3 radna režima – samo rotacija, rotacija sa
udaranjem, samo udaranje
KOMPRESOR W-DK 850 Napon: 380V-50Hz, WOMAKSSnaga motora: 2.2 kW- Broj obrtaja motora:: 2800 /minIzlazni kapacitet vazduha: 330 L/min- Radni pritisak: 8 bar
X1- Zapremina rezervoara za vazduh: 50 L Pažnja:
Obavezno proveravati nivo ulja iispuštati kondenzat iz
rezervoara.
APARAT POWER ARC 200 Tehnicke karakteristike :
Prikljucni napon 230v/50HzOsigurac(spori) : 20APodrucije
zavarivanja: 20-200AIntermintenca:
X 120%---200A100%--140APrecnim elektrode : 1.5mm--4.0mmTezina 7 kgIsporuka u plasticnom koferu
ROTACIONA SITNILICA 45 BEZ KARDANA IMT 619,992
145 BROJ NOZEVA 28 X1

MOTORNI TRIMER FS 55 Amaterska - za visoku travu,
zeljasti korov Zapremina motora (ccm) 27.2_Snaga (kw /
KS) _0.75_/ _1Tezina (Kg) _5.0_ Osnovni rezni alat:
dvokraki metalni nozOptimalno za povrsine 10 do 30 Ari
X1

Ком

1

Ком

1

Ком

1

Ком

1

22

FREZA Model:GHA65R Radna širina:24mm - 45cm 65cm (podešavanje)Tip motora: 4-takta, vazdušno
hlađenje, X1

Ком

1

23

MOTORNA PUMPA WP35 Tip motora Četvorotaktni,
vazdušno hlađeni WILADŽERKapacitet rezervoar za
ulje0.6 lPrečnik ulaza/izlaza
50 mm(2ʺ)Maksimalna
dubina izvlačenja vode
8 mVreme rada na 75% maks.
broj obrtaja 2.0 h
Ком
X1Maksimalna visina izbacivanje vode
30 mPritisak3
baraProtok vode 35000 l/hKapacitet rezervoara za
gorivo3.6 lGrupe artikala Motorne pumpe za
voduZapremina motora
163 cm³Snaga 3.7 kW 5.0
KSMasa 28 kg

1

24

USISNO CREVO FI 52

Ком

1

25

CREVO FI 52
X2

Ком

2

26

OD

OD 1 METRA od 2 cola

2 cola х 30M

PUMPA PEDROLO CPM 158 Napon: 230 V - 50 Hz
Snaga: 0.75 kW Maksimalna visina izbacivanje vode: 36 m
Maksimalna dubina izvlačenja vode: 7 m Maksimalni protok
vode: 90 l/min (5,4 m3/h) Maksimalna temperatura vode: +
90 C (minimalna do -10C) Maksimalni radni pritisak: 6 bar
Ком
Materijal kućišta: Liveno gvožđe (Cast iron) Priključak za
crevo: 1`` Masa: 12 kg Garancija: 24 meseca X1

1
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27

MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno
drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta
godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna duzina maca: 40 cm
Ком
Tezina: 4.6 Kg
X1

1

28.

MOTORNA TESTERA MS 310 Amaterska, srednje snage
Snaga: 3,2 kw/ 4,4 ks Rezna duzina maca: 45 cm Tezina:
5,9 Kg
X1
у одговарајуцем квалитету

Ком

1

29

AGREGAT 2KW snaga: 2000Wnapon: 220V AC / 12V
DCčetvorotaktni motor 196 cm3rezervoar: 14 lpotrošnja:
0,32 l / KWhstart: potezni težina: 44 kg
X1

Ком

1

30

у одговарајуцем квалитету
MOTORNA TESTERA MS 230 Amaterska, za ogrevno
drvo (optimalno korišćenje 15-25 kubnih metara drveta
godišnje) Snaga: 2,0 kw/ 2,7 ks Rezna duzina maca: 40 cm
Ком
ezina: 4.6 Kg X1

1

31

MEŠALICA ZA BETON 150 lit. sa rezervnim delovima
Radni kapacitet (m3/h)do 4 Masa (kg)65 Dužina (mm)1300
Širina (mm)825
X1Visina (mm)1300 / 920*Monofazni motor
(KW)0.37Zapremnina suda (lit.)150

Ком

1

32

APARAT VARMIG 251 SUPER MIG Ulazni napon:
3x400V; Struja za varivanja : 15-250A; Promjer žice : 0,61,2mm; Kolut žice : 15 kg ; Težina : 80 kg
X1

Ком

1

Abac klipni kompresor ABAC B 7000/500 FT 10 V400 - 7,5
Kw - Usisni kapacitet 1210 l/min- Snaga 7,5 kWZapremina rezervoara 500 - Pritisak do 11 bara
Ком
X1

1

33

34

PLASTENIK 15 M DUŽINE, 5,2о M ŠIRINE, 2,25 M
VISINE, OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SISTEMOM
Ком
ZA NAVODNJAVANJE I POSTAVLJANJE ISTOG
X1

1

35

FREZA Model:GHA65RRadna širina:24mm - 45cm - 65cm
(podešavanje)Tip motora:4-takta, vazdzušno hlađenje,
196cc
X1Noževi:/Prenosnik: LanacPogonski kaiš:/Težina:49kg

Ком

1

Ком

1

36

37

.MOTORNA TESTERA MS 381rofesionalna,robustna i
pouzdana motorna testera sa visokim obrtnim
momentom.Ekološki 2-MIX motor. Snaga:: 5.3
ksZapremina:: 72,2 cm3 Tezina: 6.6 Kg
X1

MOTORNA TESTERA MS 260, Profesinalna, lagana
jedan od najboljih modela. Za pripremu ogreva I
hortikulturu u sklopu gazdinstva srednje veličine.STIHL Ком
Ematic sistem za idealno podmazivanje lanca i uštedu ulja.,

1

snaga 2,6 kw/3,5 ks. Rezna dužina mača 40 cm,
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težina
X1

38

39

40

41

4,8

kg

,

zapremina.

50,2

CIRKULAR WBK 2000, napon: 230 – 50 HZ, SNAGA:
2,0 kw, radna ploča: 790 x 580 mm, proširenje radne
ploče: 790 x400 mm, debljina sečenja : 90/45 stepeni
83/60 mm, podešavanje ugla sečenja. 90/45 stepeni Ком
54/53 mm
X1
AKU BUSILICA GSR 1800LI BOSCH GSR 1800-LI
Professional u koferu (uključujući 2x 1.5 Ah akumulator+
AL 1814 CV punjač)
Akumulator : 18V / 1.5 Ah
Težina alata s akumulatorom : 1,4 kg
Dužina alata : 204 mm
X1
Broj obrtaja neopterećeno : 0-400/1.300 min-1
Max. zakretni moment : 34/18 Nm
Bušenje u drvu/čeliku : do 29/10 mm

43

Ком

pneumatska basilica HR 2470Prihvat alata geeignet für
SDS-PLUS
Snaga 780 W
Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1.100 min-1
Broj udaraca 0 - 4.500 min-1
Jačina pojedinačnih udaraca 2,4 J
X1
Ком
Učinak bušenja (čelik|beton|drvo Ø) 13/24/32
mm
Učinak bušenja (krunasto svrdlo Ø) 65 mm
Masa 2,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) 370 x 84 x 214 mm

1

1

1

.ZAVRTAC MAKITA 6821 Profesionalni uvrtač za najviše
zahtjev Elektronička sklopka s ugrađenim preklopnikom
Normirani 1/4" šestobridni stezač alata4 m priključni kabel
Potrošnja snage 570 W Broj okretaja u slobodnom hodu
0 - 4.000 min-1 Okretni moment (tvrdo/meko)
11 / 6 Nm Samonarezni vijci
--- mm Vijci za
brzo uvrtanje
4 mm
Težina prema EPTA 1,4 kg Dimenzije (D x Š x V)
x 65 x 192 mm
X1

42

CM3.

284

AKU BUSILICA - ČEKIĆ 24V AGROMARKET
X1

BRUSILICA GA5030 MAITA Kompaktna i snažna
jednoručna ugaona brusilica mase samo 1,4 kg
Sigurna i pouzdana izolacija rotora i kalema radi zaštite od
agresivne brusne strugotine
Lavirintska konstrukcija za zaštitu kugličnih ležajeva
Posebno usko kućište, lako za obuhvatanje

Ком

1

Ком

1
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Najbolje ergonomski oblikovano kućište ugaone brusilice
Karakteristike proizvoda
X1
Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1
Brusna ploča Ø125 mm
Navoj vretena M14 x 2
Masa 1,8 kg
Dimenzije (D x Š x V) 266 x 138 x 103 mm

44

44. MIKSER EL CX 200HF 1200W 500OBRTAJA
X1

Ком

1

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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VII 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 и алата, закључује се
Број. 404-___-_____/2015-III-1 од _______.____.2015. године
Закључен између:
1. Град Лозница - Градска управа , Карађорђева број 2, 15300 Лозница, ПИБ101196408
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа Начелник градске управе Милојка
Смиљанић
и
2. ____________________, Ул.______________ број: ________ , ПИБ : ____________ ,
МБ: __________, Текући рачун: _____________ (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. .
40441-1861/2015-III-1 од 16.10.2015. , спровео поступак јавне набавке мале вредности
бр. 36/2015. За набавку набавкумашина иа алата, за потребе интерно расељених лица
на територији града Лознице –обликоване по партијама.
Да је понуђач дана __________.2015. године доставио понуду бр.____________ која
у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС бр.124/12,68/2015“), као и Одлуке о додели уговора бр.
________________/2015-III-1 од _________.2015. године, изабрао понуду понуђача :
____________________, Ул.______________ број: ________ , ПИБ : ____________ ,
МБ: __________, Текући рачун: _____________ као најповољнијег
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. ___/2015 закључује за период до
реализације уговора и испоруке добара.
да је Град Лозница и Комесаријат за избеглице потписао Уговор о сарадњи на
реализацији програма помоћи за интерно расељених лица. Овај уговор је закључен у
Лозници под редним бројем __________-2015-I од ___________.2015. Вредност
уговора је _____________ динара и __________________ динара учешће Града
Лозница.
- да ће Град Лозница на основу овог уговора закључити Уговоре са крајњим
корисницима ове помоћи.
Члан 2. Предмет уговора
Предмет уговора је набавка Машина и алата _________________ –
3_____________________ , у свему према понуди бр. ___________ од
________________.2015. године усвојеној у поступку јавне набавке мале вредности бр.
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____/2015, а на основу Одлуке о додели уговора број ______________/2015-III-1 од
_____________----2015. године.
Члан 3. Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да испоручи добра __________________и - Партија
3________________________, за потребе интерно расељених лица на територији града
Лознице у свему према усвојеној понуди број ________ од ___________.2015. 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. _______/2015 закључује се за период почев
од дана закључивања до реализације и испоруке уговорених добара.
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 за испоручени
добра
за потребе избеглих лица на
територији града Лознице, плати 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
Уговорена вредност Износи: _____________________ без пдв-а оносно
__________________динара са пдв-ом.

Уговорне стране су сагласне да је период важења уговора од дана закључивања до
коначне реализације и испоруке наведених добара.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 7. Рок испоруке добара

Рок испоруке ______________ дана од дана потписивања 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.

НАРУЧИЛАЦ
ПОНУЂАЧ
ГРАДСКА УПРАВА
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Начелник Градске управе
_____________________
Милојка Смиљанић

_________________________

НАПОМЕНА: ФОТОКОПИРАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ И ДОСТАВИТИ ПОСЕБНО

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке добара – алати и машине – поновљени поступак, бр.
12/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом
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На основу Закона о меници
ДУЖНИК:__________________________________
Издаје:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА РЕГИСТРОВАНЕ БЛАНКО, СОЛО ОВЕРЕНЕ МЕНИЦА
КОРИСНИК:
(Поверилац) Градска управа Лозница, Карађорђева 2
Предајем вам регистровану бланко, соло оверену меницу, без протеста из
серије____________, и овлашћујемо Градску управу Лозница, Карађорђева 2
као Повериоца да предату меницу, може попунити на износ до _______динара,
и безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски преко банке
дужника извршити наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна
Дужника, а у корист рачуна Повериоца, а на име гаранције за озбиљност
понуде за Јавну набавку за набавку добара – алати и машина – поновљени
поступак ЈН МВ 12/15.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате
дође до промена лица овлашћених за располагање срествима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника и др.

Датум издавања овлашћења
меница
________________
назив, адреса,овера)

Дужник-издавалац
(пун

М.П
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