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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
 Наручилац: Институт за кукуруз „Земун Поље“
 Адреса: Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,Земун
 Интернет страница: www.mrizp.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 су добра – АЛАТ и ОПРЕМА.
4. Назив и ознака из општег речника набавки:
 44510000 – алати.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним
понуђачем на период од једне године.
6. Контакт:
Особа за контакт је Јелена Бајагић, email адреса javnenabavke@mrizp.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка добара –АЛАТ и ОПРЕМА, редни број набавке М75/19.
2. Назив и ознака из општег речника:


44510000 – алати.

3. Врста оквирног споразума:
Јавна набавка АЛАТ и ОПРЕМА се спроводи ради закључења оквирног споразума
између једног Наручиоца и једног Понуђача, и то на период од једне године.

III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

комп.

1

ГАРНИТУРА ШРАФЦИГЕРА ЕЛЕКТРИЧАРСКИХ ,,WIHA,, 6 КОМАДА ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋИ, КОМПЛЕТ ОД 6 РАВНИХ И КРСТАСТИХ ВДЕ ОДВИЈАЧА СА
ОКРУГЛИМ СТАБЛОМ

1.

-

ХРОМ-ВАНАДИЈУМ-МОЛИБДЕН ЧЕЛИКА, ОЈАЧАНИ, БРУНИРАНИ,

-

АТЕСТИРАНА 1000В ВДЕ ИЗОЛАЦИЈА

-

ИЗРАЂЕНИ ПО СТАНДАРДИМА ДИН ИСО 2380, ДИН ИСО 8764-ПХ,
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ДИН ИСО 8764-ПЗ, ИЕЦ 60900
-

РАВНИ 3,5 X 100 ММ

-

РАВНИ 4,0 X 100 ММ

-

РАВНИ 5,5 X 125 ММ

-

КРСТАСТИ ПХ1 X 80 ММ

-

КРСТАСТИ ПХ2 X 100 ММ

-

КРСТАСТИ ПЗ2 X 100 ММ

АКУМУЛАТОРСКА БУШИЛИЦА-ОДВРТАЧ СА КОФЕРОМ ,,BOSH GSR-18-2-LI,,
ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ

2.

-

МИНИМУМ 18 ВОЛТИ, СТЕЗНА ГЛАВА ОД 1,5 - 13 ММ,БРОЈ БРЗИНА
2,ОБРТНИ МОМЕНТ ОД 24-63 НМ ,БРОЈ ОБРТАЈА 0 - 500 / 1900
О/МИН,БАТЕРИЈА 2 КОМАДА
18В/2 АХ,ПУЊАЧ

ком

1

комп.

1

ком

1

ком

1

ком

1

КОМПЛЕТ 8 КОМАДА ,,STANLEY,, ШРАФЦИГЕРА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ,

3.

-

КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,, PHILIPS,, ВЕЛИЧИНЕ НО.1, ДУЖИНЕ
100ММ

-

КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,, PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ НО.0, ДУЖИНЕ 60ММ

-

КРСТАСТИ
150ММ

-

КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,,PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ НО.2, ДУЖИНЕ 45ММ

-

ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 3, ДУЖИНЕ 75ММ

-

ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 5, ДУЖИНЕ 100ММ

-

ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 6.5, ДУЖИНЕ 45ММ

-

ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 6.5, ДУЖИНЕ 150ММ

ШРАФЦИГЕР

,,PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ

НО.2,

ДУЖИНЕ

ПНЕУМАТСКИ ОДВИЈАЧ,

4.

ВЕЛИЧИНА: 1/2"-3/4,ЈАЧИНА: МИН 500 НМ,ОБРТАЈИ МИН:4000
Р.П.М.,ПОДЕШАВАЊЕ СНАГЕ,,СПОЈКА ВАЗДУХА: 1/4"
УДАРНА БУШИЛИЦА-ЧЕКИЋ МЕТАБО КХЕ-2444 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА,
УДАРНА
3 ФУНКЦИЈЕ УДАРНО БУШЕЊЕ, БУШЕЊЕ, ШТЕМОВАЊЕ

5.

СМЕР ЛЕВО-ДЕСНО ,ОБРТНИ МОМЕНТ 15 НМ,БРОЈ ОБРТАЈА 0 - 1.230 /
МИН,УЛАЗНА СНАГА 800 W,ИЗЛАЗНА,СНАГА 370 W,БРОЈ ОБРТАЈА ПРИ
ОПТЕРЕЋЕЊУ 880 / МИН,МАКСИМАЛНИ БРОЈ УДАРАЦА 5.400 / МИН,МАКС.
ЕНЕРГИЈА УДАРЦА ( ЕПТА ) 2,3Ј,ПРЕЧНИК ГЛАВЕ 43 ММ,СДСПЛУС,КОФЕР,ГРАНИЧНИК БУШЕЊА

УГАОНА ЕЛЕКТРИЧНА БРУСИЛИЦА ,,МАКИТА 9558 ХНГ,, 840 ВАТИ ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋА ,

6.

КОНТИНУИРАНА УЛАЗНА СНАГА 840 W,БРЗИНА БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА 11.000
МИН-1,ВЕЛИЧИНА ПРИКЉУЧКА М14 ,ПРЕЧНИК НАСАДНОГ ОТВОРА
БРУСНОГ ДИСКА Ø 22,23 ММ,ПРЕЧНИК БРУСНОГ ДИСКА Ø 125 ММ,

Конкурсна документација за јавну набавку број М-75/19
4 /39

МЕРДЕВИНЕ ДРВЕНЕ ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ

7.

ДУЖИНЕ ОКО 4 МЕТРА,СА ДВА КРАКА,ГАЗИШТЕ СА ОБЕ СТРАНЕ
МЕРДЕВИНА,ВИСИНА СА ОТВОРЕНИМ КРАКОВИМА ОД 3,5-4
МЕТРА,СИГУРНОСНИ ЛАНАЦ ИЛИ ТРАКА ИЗМЕЂУ КРАКОВА

ком

1

АРМИРАНО ПЛАТНОМ СА ПРИКЉУЧКОМ ЗА КОМПРЕСОР НА ТРАКТОРУ ИМТ539,ДУЖИНЕ МИН.10МЕТАРА, 2 КОМАДА

ком

1

КОМПЛЕТ ИМБУС КЉУЧЕВА ОД 1,5-10 9 КОМАДА

ком

1

комп.

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ШИРИНЕ 80ММ СА РОГОМ ИЛИ ШИЉЦИМА НА СУПРОТНОЈ СТРАНИ И
ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 140 ЦМ

ком

1

МОТИКА 234X180мм,ПРЕСВУЧЕНА ЗАШТИТНИМ СЛОЈЕМ

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ЦРЕВО ГУМЕНО

8.
9.

КОМПЛЕТ ТОРЕКС КЉУЧЕВА СА РУЧКОМ

10.

-

Т10,
Т15,
Т20,
Т25,
Т27,
Т30,
Т40,
Т45,
Т50

МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ 25 МЕТАРА ЗА СТРУЈУ ДО 16А,

11.

НАПОН 250В~ И СНАГУ ДО 3500W КАДА ЈЕ ПРОВОДНИК ПОТПУНО ОДМОТАН
ПРОВОДНИК Х05РР-Ф 3Г2,5 (ГГ/Ј-Y 3x2,5)СА ТЕРМИЧКОМ ЗАШТИТОМ,ДВЕ
ИЛИ ТРИ МОНОФАЗНЕ УТИЧНИЦЕ
КОМПРЕСОР ЗА ВАЗДУХ,НАПАЈАЊЕ 230В/50Хз,СНАГА 1,5 кW (2КС)

12.

ТИП КОМПРЕСОРА: УЉНИ,УСИСНИ КАПАЦИТЕТ МИН.240
Л/МИН,ЗАПРЕМИНА РЕЗЕРВОАРА 50Л,ПРИТИСАК ДО 10 БАРА
ЛАСЕРСКИ ДАЉИНОМЕР ОД 0,05-50 МЕТАРА,

13.

КЛАСА ЛАСЕРА 2,ТАЛАСНА ДУЖИНА:635
мВ,ТАЧНОСТ МЕРЕЊА ±1,5ММ

НМ,ИЗЛАЗНА СНАГА ЛАСЕРА <1

МОТИКА

14.

160mm*240mm, МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ
МОТИЧИЦА СА ДРЖАЉОМ БАШТЕНСКА СД-СЛ ШПИЦ,

15.
16.
17.
18.

КОЧИЋ МЕТАЛНИ 500М ФИ10ММ,НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ ЗАШИЉЉЕН ВРХ А
НА СУПРОТНОМ КРАЈУ КРУЖНО САВИЈЕН
ЛИСТ ТЕСТЕРЕ ЗА МЕТАЛ (БОНСЕК РУЧНИ) ВЕЛИКИ
АШОВ СА ДРШКОМ МЕТАЛНИ СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ

19.

ДИМЕНЗИЈЕ 120 mmX210 mmX295 mm
ШПИЦАСТА КЛЕШТА ПРАВА 170ММ,

20.

ДУЖИНА ЧЕЉУСТИ 61ММ,ШИРИНА ЧЕЉУСТИ 17ММ,ДЕБЉИНА ЧЕЉУСТИ
9ММ,АЛАТНИ ЧЕЛИК,КОВАНА,ПОЛИРАНА-ХРОМИРАНА ИСО 1456:2009,РУЧКЕ
ОБЛОЖЕНЕ ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАВЛАКАМА,ИЗРАЂЕНЕ ПРЕМА
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СТАНДАРДУ ИСО 5745

21.
22.
23.

ЧЕКИЋ 1000ГР СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ

ком

1

МЕТАЛНИ СКАЛПЕЛ 9ММ

ком

1

комп.

1

ком

1

ком

1

комп.

1

МЕТАЛНИ ЛЕЊИР 300ММ

ком

1

ЛОПАТА МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 245X265ММ

ком

1

МОТИКА МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 230X180ММ

ком

1

СЕКИРА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 600ГР

ком

1

ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1300ММ

ком

1

ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1400ММ

ком

1

ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1500ММ

ком

1

ком

1

ком

1

МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ТРОДЕЛНЕ 3X11 ГАЗИШТА

ком

1

ПНЕУМАТСКИ ПИШТОЉ 1/2“ 1500NM

ком

1

МАКСИМАЛНА ТЕЖИНА ПОДИЗАЊА 18-20 ТОНА,МИНИМАЛНА ВИСИНА
240ММ,МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПОДИЗАЊА 150ММ,ПОДЕШАВАЈУЋА ВИСИНА
60ММ

ком

1

РУЧНИ СРП ЗА ТРАВУ

ком

1

ТРАСИРКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИСИНА 2 МЕТРА

ком

1

ком

1

МОТИКА ПОСАВСКА СА ДРЖАЉОМ

ком

1

ЛОПАТА ЗА СНЕГ И ЖИТО ВЕЛИКА,МЕТАЛНА

ком

1

СЕТ У КУТИЈИ УРЕЗНИЦА И НАРЕЗНИЦА ОД 3-12ММ
(М3,М4,М5,М6,М8,М10,М12-СТАНДАРДНИ НАВОЈ),ОКРЕТАЧ
УРЕЗНИЦА,ОКРЕТАЧ НАРЕЗНИЦЕ,ЧЕШАЉ ЗА МЕРЕЊЕ НАВОЈА
ЛЕД-ЦОБ ЛАМПА-АУТОМЕХАНИЧАРСКА,

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ЈАЧИНА 650 ЛУМЕНА И ВИШЕ,СА ДВА СВЕТЛА ЧЕОНО(МАЊЕ) И СА
СТРАНЕ(РАДНО),СА ПУЊИВИМ БАТЕРИЈАМА ИНТЕГРИСАНИМ У САМОЈ
ЛАМПИ,ПУЊАЧ НА 220ВОЛТИ И УСБ ПУЊАШ,МАГНЕТ НА ЛАМПИ ЗА
ФИКСИРАЊЕ ПРИЛИКОМ РАДА И КУКА ЗАКАЧАЉКА .
РАДАПЦИГЕР ТРОКРАКИ 250ММ ОД ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ ЧЕЛИКА
СЕТ ВИЉУШКАСТО-ОКАСТИХ КЉУЧЕВА СА КРЦКАЛИЦОМ 8-19ММ
РАВНИ,ХРОМ ВАНАДИУМ КВАЛИТЕТНИЈИ

МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ, 5 SOLIDY KRAUSE ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ

34.

ДИМЕНЗИЈЕ 1800MM X 470MM X 110MM
КЉУНАСТО МЕРИЛО,

35.
36.
37.

ДИГИТАЛНО МЕТАЛНО 150ММ, ЛЦД ДИСПЛЕЈ,ТАЧНОСТ ±0.02mm (< 100mm)

ДИЗАЛИЦА ХИДРАУЛИЧНА ,

38.

39.
40.

ПАНТЉИКА ЗА МЕРЕЊЕ

41.
42.
43.

МЕТАЛНА МЕРНА ТРАКА ,ДУЖИНА100 МЕТАРА
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КУТИЈА СА КОМПЛЕТНИМ АЛАТОМ,

44.

ВИЉУШКАСТИ,ОКАСТИ КЉУЧЕВИ,ЧЕКИЋ,ШРАФЦИГЕРИ, Workers Best КОФЕР
СА АЛАТОМ 56 ДЕЛОВА WBS 1218736 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

комп.

1

комп.

1

ком

1

КОМПЛЕТ ИМБУСА
ЦОЛОВНИХ ДУГАЧКИХ,МИНИМУМ 170ММ,ВЕЛИЧИНЕ 1/16; 5/64; 3/32; 1/8;

45.

5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8; 1/2" ,ХРОМ ВАНАДИЈУМ,КВАЛИТЕТ:ПОБОЉШАН И
ОЈАЧАН АЛАТНИ ЧЕЛИК

АШОВ СА ДРШКОМ

46.

МЕТАЛНИ СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ, ДИМЕНЗИЈЕ120 ММ *210 ММ *295
ММ,МАСА 2kg
КОФЕР ЗА АЛАТ СТАНЛЕY 1-92-906 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

47.

48.

49.

СА ДВА 2 ОДВОИВА/ПРЕНОСИВА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ЧУВАЊЕ СИТНИХ
ДЕЛОВА, МЕТАЛНИМ КОПЧАМА ЗА БЕЗБЕДНО ЗАКЉУЧАВАЊЕ КУТИЈЕ ЗА
АЛАТ И ЛАКОМ ГРИП РУЧКОМ
ДИМЕНЗИЈЕ: 49,6 X 29,4 X 27,6 ЦМ
ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА КОМБИНОВАНА 6 ФУНКЦИЈА КНИПЕКС ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋА
ЗАШТИТА ДО 1000 ВОЛТИ, ВРХ ЧЕЉУСТИ ГЛАДАК ЗА ХВАТАЊЕ БЕЗ
ОШТЕЋЕЊА
НАЗУБЉЕНИ ДЕО ЗА ОКРУГЛЕ МАТЕРИЈАЛЕ
СКИДАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 0.7-2.5ММ2
СЕЧЕЊЕ КАБЛОВА ДО 15ММ
КРИМПОВАЊЕ КОНЕКТОРА (ХИЛЗНИ) 0.5-2.5ММ2
СПОЉНА СТРАНА ЗА ОТВАРАЊЕ РУПА У ДОЗНАМА
СА ОПРУГОМ И ФИКСИРАЊЕМ ЧЕЉУСТИ
ИЗРАЂЕНА ОД СПЕЦИЈАЛНОГ АЛАТНОГ ЧЕЛИКА, КОВАНА, КАЉЕНА
1000В ВДЕ ИЗОЛОВАНА
ДВОКОМПОНЕНТНИ РУКОХВАТ
ДУЖИНА: 200ММ
ЧЕКИЋ СА ДРШКОМ 150ГРАМА

ком

ком

ком

1

1

1

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР МС8268 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

50.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ДИСПЛЕЈ: 4000
АУТОРАНГИНГ
АУТОМАТСКО ИСКЉУЧИВАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЗВУК И ОСВЕТЉЕЊЕ
РЕЛАТИВНО МЕРЕЊЕ
ТРАНЗИСТОР ХФЕ 0 ~ 1000
ДИОДЕ ОТВОРЕНИ НАПОН 1.5В
БУЗЗЕР КОНТИНУИТЕТА <70 Ω
ДАТА ХОЛД
ПОЗАДИНСКО ОСВЕТЉЕЊЕ
ПРИКАЗ СЛАБЕ БАТЕРИЈЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА:
ДЦВ: 400МВ/4В/40В/400В ±(0.7%+2) 1000В±(0.8%+2)
АЦВ: 400МВ ±(3.0%+3) 4В/40В/400В ±(0.8%+3) 750В ±(1.0%+3)
ДЦА: 400ΜА/4000ΜА/40МА/400МА(1.2%+3) 10А ±(2.0%+5)
АЦА: 400ΜА/4000ΜА/40МА/400МА ±(1.5%+5) 10А ±(3.0%+7)
ОТПОРНОСТ: 400Ω/4КΩ/40КΩ/400КΩ/4МΩ ±(1.2%+2) 40МΩ ±(2.0%+5)
КАПАЦИТЕТ: 4НФ ±(5.0%+5) 40НФ/400НФ/4ΜФ/40ΜФ/200ΜФ ±(3.0%+3)
ФРЕКВЕНЦИЈА: 10ХЗ/100ХЗ/1000ХЗ ±(2.0%+5) 10КХЗ/100КХЗ/200КХЗ ±(2.0%+5)
РАДНИ ЦИКЛУС: 0.1%~99.9 ±(2.0%+2)
НАПАЈАЊЕ: 3X1.5В ААА БАТЕРИЈА
ВЕЛИЧИНА ПРОИЗВОДА: 195ММ X92ММ X55ММ

ком

1
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ТЕЖИНА ПРОИЗВОДА: 400Г
СЕРТИФИКАТ: РОХС
СИГУРНОСТ: ЦАТ ИИ 1000В / ЦАТ ИИИ 600В
ДОДАЦИ:
МЕРНИ КАБЛОВИ
МУЛТИ-ФУНКЦИОНАЛНА УТИЧНИЦА
ИСПИТИВАЧ АЦ/ДЦ НАПОНА

51.

ДВОПОЛНИ РОБУСНО КУЋИШТЕ, ЗА МЕРЕЊЕ ЈЕДНОСМЕРНОГ И
НАИЗМЕНИЧНОГ НАПОНА 6 - 400 В
ВИСИНУ НАПОНА И ПОЛАРИТЕТ ПОКАЗУЈУ 10 ЦРВЕНИХ ЛЕ ДИОДЕ
РАДНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 - +55 Ц
ИП51 - ЗАШТИЋЕН ОД ПРАШИНЕ И ОД ПАРЕ
ДИМЕНЗИЈЕ: 220ММ
ДУЖИНА КАБЛА: 0,6М

ком

1

Напоменa:
Роба се испоручује сукцесивно, на основу наруџбенице Наручиоца, која садржи
врсту и количину робе и то у року од највише 5 дана од момента добијања
наруџбенице.
Место испоруке :
- Слободана Бајића број 1, 11185 Београд-Земун,
Квалитет
Под квалитетом се подразумева да одабрани Понуђач испоручи добра у складу са
траженом спецификацијом као и стандардима који важе за наведена добра.
Понуђач је дужан да гарантује да је сваки производ 100% нов и без оштећења.
Контрола квалитета
Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити квалитативни и
квантитативни пријем добара , које испоручи одабрани Понуђач и о томе сачинити
Записник о квалитативном и квантитативном пријему. Наручилац има право да
изврши рекламацију добара,тако што ће одговорно лице Наручиоца упутити писану
рекламацију одабраном Понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши
исправку и испоручи нова добра који су у складу са траженом спецификацијом
добара.
Гарантни рок
Приликом испоруке опреме која је предмет набавке Добављач је обавезан да
достави гарантне листове за исту у складу са чланом 50. и 54. Закона о заштити
потрошача (''Службени гласник РС''бр.62/14,6/16),као и упутство за употребу.
Рок испоруке добара:
До 5 дана од дана пријема поруџбенице.
Место испоруке добара:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, Слободана Бајића 1, Београд, Земун.
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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
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1
тачка 1) до 4) Закона, и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 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;
 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.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезни услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2
Закона, и то:
 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу ХIII).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца
изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне набавке. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV и XIV-а)
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
 потребно је да у погледу финансијског капацитета није пословао са губитком
у последњих годину пре објављивања позива за подношење понуда.
 ДОКАЗ - Изјава (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом понуђач
потврђује да није пословао са губитком у последњих годину пре објављивања
позива за подношење понуда.
 потребно је да располаже довољним техничким капацитетом, односно да
располаже са минимум једним доставним возилом у времену трајања уговора,
 ДОКАЗ - Изјава (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом понуђач
потврђује да располаже са минимум једним доставним возилом у времену
трајања уговора,
- Копија саобраћајне дозволе.
 потребно је да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да
понуђач има минимум два радно ангажована лица, која раде на пословима
доставе предметних добара.
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 ДОКАЗ - Изјава (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом понуђач
потврђује да има минимум два радно ангажована лица, која раде на пословима
доставе предметних добара.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. Лице уписано у Регистар понуђача може уместо
достављеног доказа за услове из чл. 75. ст. 1. Закона навести у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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.
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,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу
и телефон.
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: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана
Бајића број 1, 11185 Земун - Београд, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
добара – АЛАТ и ОПРЕМА, јавна набавка број М-75/19,– НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се
сматра
благовременом
уколико је
примљена
од стране
Наручиоца до 16.01.2020. године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити
истог дана са почетком у 12,15 часова у просторијама Института.
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, Понуђач може такву
грешку отклонити и поред исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица
понуђача и извршити оверу печатом.
Понуда мора да садржи попуњен, потписан и оверен:
 Образац понуде 1
 Модел уговора
 Образац структуре цене са упутством како да се попуни
 Образац изјаве о обавези достављања средства финансијског обезбеђења у
случају доделе уговора
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН
 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН
 Доказе о испуњавању додатних услова из члана 76.ЗЈН.
Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца изјава датих под
кривичном и материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно
дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке
понуде.
У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“ број 41/2019) понуђачи приликом сачињавања
понуде немају обавезу употребе печата.
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: Институт за кукуруз
„Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд, Земун, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН бр. М-75/19 НЕ ОТВАРАТИ” или;
„Допуна понуде за јавну набавку добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН бр. М-75/19 НЕ ОТВАРАТИ” или;
„Опозив понуде за јавну набавку добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН бр. М-75/19 НЕ ОТВАРАТИ” или;
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН бр. М75/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести обавезно навести назив понуђача, тачну адресу,
контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт
особу и телефон сваког од учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. 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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде,
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
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.
7. 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
2) 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,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

И

ДРУГЕ

ОКОЛНОСТИ

ОД

КОЈИХ

ЗАВИСИ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
По свакој појединачној испоруци, у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 45
календарских дана, од дана пријема исправне фактуре.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Добра ће се испоручивати сукцесивно у року до 5 дана од момента пријема
писаног требовања Наручиоца.
Место испоруке је адреса наручиоца, улица Слободана Бајића 1, Земун Поље.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
8.4. Гарантни рок и рекламација
За квалитет робе одговара и гарантује Добављач. Наручилац ће одредити одговорно
лице које ће извршити квалитативни и квантитативни пријем добара , које испоручи
одабрани Понуђач и о томе сачинити Записник о квалитативном и квантитативном
пријему. Наручилац има право да изврши рекламацију добара,тако што ће
одговорно лице Наручиоца упутити писану рекламацију одабраном Понуђачу који је
дужан да у року од пет дана изврши исправку и испоручи нова добра који су у
складу са траженом спецификацијом добара.
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Приликом испоруке опреме која је предмет набавке Добављач је обавезан да
достави гарантне листове за исту у складу са чланом 50. и 54.Закона о заштити
потрошача (''Службени гласник РС''бр.62/14,6/16),као и упутство за употребу.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
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.
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.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења
уговора, доставља сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“,
прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну
менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10%
од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла.
Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу вратити средства финансијског
обезбеђења, након истека рока њихове важности. Саставни део Конкурсне
документације је Образац изјаве којом се понуђачи oбавезују да ће, у случају
доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у
Конкурсној документацији (поглавље IX).
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,
Земун, електронске поште на e-mail: javnenabavke@mrizp.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде у току радне недеље (понедељак-петак
у период од 7:30 до 15:30 часова). Питања се достављају на меморандуму
заинтересованог лица са деловодним бројем и датумом, оверено печатом
заинтересованог лица и потписано од стране одговорног лица заинтересованог
лица.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна
набавка број М-75/19”.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20.Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. 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“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико
понуђачи имају исти рок плаћања, биће изабрана понуда понуђача који понуди
дужи рок важења понуде.
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да трпи 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 javnenabavke@mrizp.rs , факсом на број 011/3754994
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 члана 149. став 3. Закона,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 члана 149.
став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: уписати
податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, сврха уплате: уписати редом ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту. Потврда мора бити издата од
стране банке, којом ће се потврдити да је уплата републичке административне
таксе за подношење захтева за заштиту права у поступку ЈН мале вредности број М75/19 – АЛАТ и ОПРЕМА,реализована. Потврда банке мора да садржи назив
наручиоца, мора да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица, јасну ознаку да
је уплата таксе извршена и датум када је уплата исте реализована, односно
извршена.

Конкурсна документација за јавну набавку број М-75/19
16 /39

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу, 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.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 1
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН број М-75/19
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – АЛАТ и
ОПРЕМА,ЈН број М-75/19.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
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
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табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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 - добра –АЛАТ и ОПРЕМА, ЈН број М-75/19.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (минимум
30 дана од дана службеног
пријема рачуна)

_____________________________ дана од
дана службеног пријема рачуна

Рок важења понуде (минимум 30
дана од дана отварања понуда)

_____________________________ дана од
дана отварања понуда

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

________________________

Напомене:
*Образац понуде, за сваку партију посебно, 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.
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VII

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АЛАТА И ОПРЕМЕ
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:
Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, 11185 Београд,
Земун, МБ: 07017618, ПИБ: 100001589, кога заступа директор др Бранка Кресовић (у
даљем тексту: Наручилац), са једне стране
и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(у даљем тексту: Добављач), са друге стране
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Институт за кукуруз „Земун Поље“ као Наручилац, у складу са Законом о
јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од
једне године, редни број М-75/19 – АЛАТ и ОПРЕМА;
 да је Наручилац у спроведеном поступку, донео Одлуку о закључењу оквирног
споразума којом је изабрао понуду Добављача број ______________ од __________
године, као најповољнију
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних
наруџбеница у складу са условима из конкурсне документације за ЈН М-75/19,
одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца према
техничкој спецификацији из конкурсне документације, у свему према усвојеној
понуди Добављача број ______________ од __________године и пратећем обрасцу
структуре цене, који чини саставни део овог Споразума.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу
даном потписивања.
Током периода важења овог споразума, предвиђа се издавање више појединачних
наруџбеница, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНА
Члан 3.
Укупна вредност овог Оквирног споразума износи:
- ____________________________ динара без обрачунатог ПДВ-а(попуњава Наручилац),
односно, и
- ____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (попуњава Наручилац).
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У цену су урачунати трошкови транспорта и остали трошкови које Добављач има у
реализацији предметне јавне набавке.
Јединичне цене наведене у обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мањати
за време важења Оквирног споразума.
НАЧИН ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА
Члан 4.
Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за
предметом набавке, Наручилац ће издати Добављачу појединачну наруџбеницу.
Приликом издавања појединачне наруџбенице, не могу се мењати услови из
Оквирног споразума.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Плаћање за извршену испоруку добара Наручилац ће извршити у року од
______________ дана од дана пријема рачуна и Записника о квалитативном и
квантитативном пријему добара, потписаног од стране овлашћених лица обе стране
Оквирног споразума на текући рачун Доваљача ____________________.
Добављач се обавезује да на фактури наведе број под којим је Оквирни споразум
заведен код Наручиоца.
КВАЛИТЕТ
Члан 6.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне
испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца и саставити Записник о томе.
Отпремница, потписана од стране наручиоца и представника Добављача заједно
са рачуном, представља основ плаћања за испоручена добра.
Уколико испоручена добра не одговарају наведеној спецификацији из наруџбенице
Купца, односно не задовољавају стандарде траженог квалитета и приложеним
сертификатима које издају овлашћене установе, стране у Оквирном споразуму су
сагласне да добра буду замењена за одговарајуће, без промене цена и у року од
_____________ од дана писане рекламације.
Гарантни рок за испоручена добра износи _______________ месеци.
Добављач је дужан да за испоручена добра преда Наручиоцу гарантне листове.
Рок за поступање по рекламацији је _______________ дана.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Добављач, за обезбеђење испуњења уговорних обавеза, приликом закључења
уговора, дужан је да достави сопствену бланко меницу, са клаузулом „без
протеста“, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за
попуну менице и потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у
износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Добављач се обавезује да испоручи добра која су предмет овог Уговора у року од
______ дана од момента пријема писаног требовања Наручиоца, на адресу
Слободана Бајића 1, Земун Поље. Добављач се обавезује да испоручи добра из
члана 2.овог уговора у свему под условима из Конкурсне документације.
Члан 8.
Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити квалитативни и
квантитативни пријем добара , које испоручи одабрани Понуђач и о томе сачинити
Записник о квалитативном и квантитативном пријему. Наручилац има право да
изврши рекламацију добара,тако што ће одговорно лице Наручиоца упутити писану
рекламацију одабраном Понуђачу који је дужан да у року од пет дана изврши
исправку и испоручи нова добра који су у складу са траженом спецификацијом
добара.
Приликом испоруке опреме која је предмет набавке Добављач је обавезан да
достави гарантне листове за исту у складу са чланом 50. и 54.Закона о заштити
потрошача (''Службени гласник РС''бр.62/14,6/16),као и упутство за употребу.
ВИША СИЛА
Члан 9.
У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које
отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“,
уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе
из претходног члана.
Уговорени рок, продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности
наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички
констатовати у писаном документу – записнику.
Члан 10.
Уговорне стране неће одговарати за неизвршење уговорених обавеза у случају
наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''.
Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после
закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да
предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну
испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано
велики губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: природни догађаји, управне
мере и догађаји, који се могу сматрати као катастрофе.
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Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и радне снаге.
Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу
уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива. Друга
страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о
околностима и догађајима, датуму њиховог настанка и престанка.
Случај ''више силе'' одлаже рок извршења уговорених обавеза за период трајања
''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна страна нема права да
захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за период трајања
''више силе'' и њених последица.
Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза пре
настанка ''више силе'' , не може се позивати на на исту.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 11.
Добављач се обавезује да:
1.
испоручи добра, у свему према усвојеној понуди, квалитетно, строго
поштујући захтеве из Конкурсне документације, према професионалним
правилима струке предвиђених за ову врсту посла, у складу са прописима,
стандардима, техничким нормативима,гаранцијама и упутствима за употребу;
2.
уговорене обавезе изврши у року, утврђеном у члану 6. овог Уговора;
3.
обезбеди потребне техничке и кадровске услове за квалитетно и
благовремено извршење посла;
4.
адекватно реагује на евентуалне непредвиђене тешкоће у реализацији посла,
које могу да доведу у питање испуњење уговорног рока;
5.
подизвођачу______________________________________________повери на извршење
део уговорене обавезе________________________________________;
6.
све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да:
1.
Добављачу омогући извршење уговорене обавезе;
2.
са Добављачем сачињава записнике и друга документа у вези са
примопредајом добара, на начин предвиђен Уговором;
3.
Добављачу уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним
одредбама
овог Уговора;
4.
све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 13.
Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Добављач:
- не приступи извршењу уговорне обавезе;
- не врши испоруку добара на начин описан у Спецификацији предмета набавке;
- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеним
чланом 5. овог Уговора.
Наручилац ће писаним путем обавестити Добављача о једностраном раскиду
уговора. Отказни рок је 30 дана од дана писаног обавештења о раскиду уговора.
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Приоритет докумената за тумачење и примену овог Уговора је по следећем
редоследу:
- Уговор,
- Конкурсна документација Наручиоца, ЈН бр. М-75/19.
Члан 15.
Саставни део овог Уговора је:
1. Понуда број __________ од ____________2019. године,
2. Образац структуре цене.
Члан 16.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно.
У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност
Привредног суда у
Београду.
Члан 18.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна и важи годину дана од дана потписивања.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка, за
сваку уговорну страну.
ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ
Директор
др Бранка Кресовић
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА , ЈН број М-75/19
Назив добра

РБ.

Јед.
мере

Колич
ина

комп.

1

ком

1

комп.

1

Назив произвођача

ГАРНИТУРА ШРАФЦИГЕРА ЕЛЕКТРИЧАРСКИХ ,,WIHA,, 6 КОМАДА
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ, КОМПЛЕТ ОД 6 РАВНИХ И КРСТАСТИХ ВДЕ
ОДВИЈАЧА СА ОКРУГЛИМ СТАБЛОМ
ХРОМ-ВАНАДИЈУМ-МОЛИБДЕН ЧЕЛИКА, ОЈАЧАНИ, БРУНИРАНИ,
АТЕСТИРАНА 1000В ВДЕ ИЗОЛАЦИЈА
ИЗРАЂЕНИ ПО СТАНДАРДИМА ДИН ИСО 2380, ДИН ИСО 8764-ПХ, ДИН
ИСО 8764-ПЗ, ИЕЦ 60900

1.

РАВНИ 3,5 X 100 ММ
РАВНИ 4,0 X 100 ММ
РАВНИ 5,5 X 125 ММ
КРСТАСТИ ПХ1 X 80 ММ
КРСТАСТИ ПХ2 X 100 ММ
КРСТАСТИ ПЗ2 X 100 ММ
АКУМУЛАТОРСКА БУШИЛИЦА-ОДВРТАЧ СА КОФЕРОМ ,,BOSH GSR18-2-LI,, ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ

2.

3.

МИНИМУМ 18 ВОЛТИ, СТЕЗНА ГЛАВА ОД 1,5 - 13 ММ,БРОЈ БРЗИНА
2,ОБРТНИ МОМЕНТ ОД 24-63 НМ ,БРОЈ ОБРТАЈА 0 - 500 / 1900
О/МИН,БАТЕРИЈА 2 КОМАДА
18В/2 АХ,ПУЊАЧ
КОМПЛЕТ
8
КОМАДА
ОДГОВАРАЈУЋИ,

,,STANLEY,,

ШРАФЦИГЕРА

ИЛИ
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
вредност
са ПДВ-ом

КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,, PHILIPS,, ВЕЛИЧИНЕ НО.1, ДУЖИНЕ 100ММ
КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,, PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ НО.0, ДУЖИНЕ 60ММ
КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,,PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ НО.2, ДУЖИНЕ 150ММ
КРСТАСТИ ШРАФЦИГЕР ,,PHILIPS,,ВЕЛИЧИНЕ НО.2, ДУЖИНЕ 45ММ
ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 3, ДУЖИНЕ 75ММ
ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 5, ДУЖИНЕ 100ММ
ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 6.5, ДУЖИНЕ 45ММ
ПЉОСНАТИ РАВНИ ШРАФЦИГЕР ВЕЛИЧИНЕ 6.5, ДУЖИНЕ 150ММ

ПНЕУМАТСКИ ОДВИЈАЧ,

4.

ВЕЛИЧИНА: 1/2"-3/4,ЈАЧИНА: МИН 500 НМ,ОБРТАЈИ МИН:4000
Р.П.М.,ПОДЕШАВАЊЕ СНАГЕ,,СПОЈКА ВАЗДУХА: 1/4"

ком

1

ком

1

ком

1

УДАРНА БУШИЛИЦА-ЧЕКИЋ МЕТАБО КХЕ-2444 ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋА, УДАРНА
3 ФУНКЦИЈЕ УДАРНО БУШЕЊЕ, БУШЕЊЕ, ШТЕМОВАЊЕ

5.

СМЕР ЛЕВО-ДЕСНО ,ОБРТНИ МОМЕНТ 15 НМ,БРОЈ ОБРТАЈА 0 - 1.230
/ МИН,УЛАЗНА СНАГА 800 W,ИЗЛАЗНА,СНАГА 370 W,БРОЈ ОБРТАЈА
ПРИ ОПТЕРЕЋЕЊУ 880 / МИН,МАКСИМАЛНИ БРОЈ УДАРАЦА 5.400 /
МИН,МАКС. ЕНЕРГИЈА УДАРЦА ( ЕПТА ) 2,3Ј,ПРЕЧНИК ГЛАВЕ 43
ММ,СДС-ПЛУС,КОФЕР,ГРАНИЧНИК БУШЕЊА

УГАОНА ЕЛЕКТРИЧНА БРУСИЛИЦА ,,МАКИТА 9558 ХНГ,, 840 ВАТИ
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА ,

6.

КОНТИНУИРАНА УЛАЗНА СНАГА 840 W,БРЗИНА БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА
11.000 МИН-1,ВЕЛИЧИНА ПРИКЉУЧКА М14 ,ПРЕЧНИК НАСАДНОГ
ОТВОРА БРУСНОГ ДИСКА Ø 22,23 ММ,ПРЕЧНИК БРУСНОГ ДИСКА Ø
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125 ММ,
МЕРДЕВИНЕ ДРВЕНЕ ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ

7.

ДУЖИНЕ ОКО 4 МЕТРА,СА ДВА КРАКА,ГАЗИШТЕ СА ОБЕ СТРАНЕ
МЕРДЕВИНА,ВИСИНА СА ОТВОРЕНИМ КРАКОВИМА ОД 3,5-4
МЕТРА,СИГУРНОСНИ ЛАНАЦ ИЛИ ТРАКА ИЗМЕЂУ КРАКОВА

ком

1

ком

1

ком

1

комп.

1

ком

1

ком

1

ЦРЕВО ГУМЕНО

8.

9.

АРМИРАНО ПЛАТНОМ СА ПРИКЉУЧКОМ ЗА КОМПРЕСОР НА
ТРАКТОРУ ИМТ-539,ДУЖИНЕ МИН.10МЕТАРА, 2 КОМАДА
КОМПЛЕТ ИМБУС КЉУЧЕВА ОД 1,5-10 9 КОМАДА
КОМПЛЕТ ТОРЕКС КЉУЧЕВА СА РУЧКОМ

10.

Т10,
Т15,
Т20,
Т25,
Т27,
Т30,
Т40,
Т45,
Т50

МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ 25 МЕТАРА ЗА СТРУЈУ ДО 16А,

11.

НАПОН 250В~ И СНАГУ ДО 3500W КАДА ЈЕ ПРОВОДНИК ПОТПУНО
ОДМОТАН ПРОВОДНИК Х05РР-Ф 3Г2,5 (ГГ/Ј-Y 3x2,5)СА ТЕРМИЧКОМ
ЗАШТИТОМ,ДВЕ ИЛИ ТРИ МОНОФАЗНЕ УТИЧНИЦЕ
КОМПРЕСОР ЗА ВАЗДУХ,НАПАЈАЊЕ 230В/50Хз,СНАГА 1,5 кW (2КС)

12.

ТИП КОМПРЕСОРА: УЉНИ,УСИСНИ КАПАЦИТЕТ МИН.240
Л/МИН,ЗАПРЕМИНА РЕЗЕРВОАРА 50Л,ПРИТИСАК ДО 10 БАРА
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ЛАСЕРСКИ ДАЉИНОМЕР ОД 0,05-50 МЕТАРА,

13.

КЛАСА ЛАСЕРА 2,ТАЛАСНА ДУЖИНА:635
НМ,ИЗЛАЗНА СНАГА
ЛАСЕРА <1 мВ,ТАЧНОСТ МЕРЕЊА ±1,5ММ

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

комп.

1

МОТИКА

14.

160mm*240mm, МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ
МОТИЧИЦА СА ДРЖАЉОМ БАШТЕНСКА СД-СЛ ШПИЦ,

15.

16.
17.
18.

ШИРИНЕ 80ММ СА РОГОМ ИЛИ ШИЉЦИМА НА СУПРОТНОЈ СТРАНИ И
ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 140 ЦМ
МОТИКА 234X180мм,ПРЕСВУЧЕНА ЗАШТИТНИМ СЛОЈЕМ
КОЧИЋ МЕТАЛНИ 500М ФИ10ММ,НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ ЗАШИЉЉЕН
ВРХ А НА СУПРОТНОМ КРАЈУ КРУЖНО САВИЈЕН
ЛИСТ ТЕСТЕРЕ ЗА МЕТАЛ (БОНСЕК РУЧНИ) ВЕЛИКИ
АШОВ СА ДРШКОМ МЕТАЛНИ СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ

19.

ДИМЕНЗИЈЕ 120 mmX210 mmX295 mm
ШПИЦАСТА КЛЕШТА ПРАВА 170ММ,

20.

21.
22.
23.

ДУЖИНА ЧЕЉУСТИ 61ММ,ШИРИНА ЧЕЉУСТИ 17ММ,ДЕБЉИНА
ЧЕЉУСТИ 9ММ,АЛАТНИ ЧЕЛИК,КОВАНА,ПОЛИРАНА-ХРОМИРАНА
ИСО 1456:2009,РУЧКЕ ОБЛОЖЕНЕ ДВОКОМПОНЕНТНИМ
НАВЛАКАМА,ИЗРАЂЕНЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ ИСО 5745
ЧЕКИЋ 1000ГР СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ
МЕТАЛНИ СКАЛПЕЛ 9ММ
СЕТ У КУТИЈИ УРЕЗНИЦА И НАРЕЗНИЦА ОД 3-12ММ
(М3,М4,М5,М6,М8,М10,М12-СТАНДАРДНИ НАВОЈ),ОКРЕТАЧ
УРЕЗНИЦА,ОКРЕТАЧ НАРЕЗНИЦЕ,ЧЕШАЉ ЗА МЕРЕЊЕ НАВОЈА
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ЛЕД-ЦОБ ЛАМПА-АУТОМЕХАНИЧАРСКА,

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ЈАЧИНА 650 ЛУМЕНА И ВИШЕ,СА ДВА СВЕТЛА ЧЕОНО(МАЊЕ) И СА
СТРАНЕ(РАДНО),СА ПУЊИВИМ БАТЕРИЈАМА ИНТЕГРИСАНИМ У
САМОЈ ЛАМПИ,ПУЊАЧ НА 220ВОЛТИ И УСБ ПУЊАШ,МАГНЕТ НА
ЛАМПИ ЗА ФИКСИРАЊЕ ПРИЛИКОМ РАДА И КУКА ЗАКАЧАЉКА .
РАДАПЦИГЕР ТРОКРАКИ 250ММ ОД ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ ЧЕЛИКА
СЕТ ВИЉУШКАСТО-ОКАСТИХ КЉУЧЕВА СА КРЦКАЛИЦОМ 8-19ММ
РАВНИ,ХРОМ ВАНАДИУМ КВАЛИТЕТНИЈИ
МЕТАЛНИ ЛЕЊИР 300ММ
ЛОПАТА МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 245X265ММ
МОТИКА МЕТАЛНА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 230X180ММ
СЕКИРА СА ДРВЕНОМ ДРЖАЉОМ 600ГР
ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1300ММ
ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1400ММ
ДРЖАЉА ДРВЕНА ЗА МОТИКУ,ГРАБУЉУ,ЛОПАТУ 1500ММ
МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ, 5 SOLIDY KRAUSE ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ

34.

ДИМЕНЗИЈЕ 1800MM X 470MM X 110MM

ком

1

ком

1

комп.

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

КЉУНАСТО МЕРИЛО,

35.

ДИГИТАЛНО МЕТАЛНО 150ММ, ЛЦД ДИСПЛЕЈ,ТАЧНОСТ ±0.02mm (<
100mm)
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36.
37.

МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ТРОДЕЛНЕ 3X11 ГАЗИШТА
ПНЕУМАТСКИ ПИШТОЉ 1/2“ 1500NM

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

комп.

1

комп.

1

ком

1

ДИЗАЛИЦА ХИДРАУЛИЧНА ,

38.

39.
40.

МАКСИМАЛНА ТЕЖИНА ПОДИЗАЊА 18-20 ТОНА,МИНИМАЛНА
ВИСИНА 240ММ,МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПОДИЗАЊА
150ММ,ПОДЕШАВАЈУЋА ВИСИНА 60ММ
РУЧНИ СРП ЗА ТРАВУ
ТРАСИРКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИСИНА 2 МЕТРА
ПАНТЉИКА ЗА МЕРЕЊЕ

41.
42.
43.

МЕТАЛНА МЕРНА ТРАКА ,ДУЖИНА100 МЕТАРА
МОТИКА ПОСАВСКА СА ДРЖАЉОМ
ЛОПАТА ЗА СНЕГ И ЖИТО ВЕЛИКА,МЕТАЛНА
КУТИЈА СА КОМПЛЕТНИМ АЛАТОМ,

44.

ВИЉУШКАСТИ,ОКАСТИ КЉУЧЕВИ,ЧЕКИЋ,ШРАФЦИГЕРИ, Workers Best
КОФЕР СА АЛАТОМ 56 ДЕЛОВА WBS 1218736 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ
КОМПЛЕТ ИМБУСА
ЦОЛОВНИХ ДУГАЧКИХ,МИНИМУМ 170ММ,ВЕЛИЧИНЕ 1/16; 5/64; 3/32;

45.

1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 ; 1/2" ,ХРОМ
ВАНАДИЈУМ,КВАЛИТЕТ:ПОБОЉШАН И ОЈАЧАН АЛАТНИ ЧЕЛИК

АШОВ СА ДРШКОМ

46.

МЕТАЛНИ СА ДРВЕНОМ ДРШКОМ, ДИМЕНЗИЈЕ120 ММ *210 ММ *295
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ММ,МАСА 2kg
КОФЕР ЗА АЛАТ СТАНЛЕY 1-92-906 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

47.

48.

49.

СА ДВА 2 ОДВОИВА/ПРЕНОСИВА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ЧУВАЊЕ
СИТНИХ ДЕЛОВА, МЕТАЛНИМ КОПЧАМА ЗА БЕЗБЕДНО
ЗАКЉУЧАВАЊЕ КУТИЈЕ ЗА АЛАТ И ЛАКОМ ГРИП РУЧКОМ
ДИМЕНЗИЈЕ: 49,6 X 29,4 X 27,6 ЦМ
ЕЛЕКТРИЧАРСКА КЛЕШТА КОМБИНОВАНА 6 ФУНКЦИЈА КНИПЕКС
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋА
ЗАШТИТА ДО 1000 ВОЛТИ, ВРХ ЧЕЉУСТИ ГЛАДАК ЗА ХВАТАЊЕ БЕЗ
ОШТЕЋЕЊА
НАЗУБЉЕНИ ДЕО ЗА ОКРУГЛЕ МАТЕРИЈАЛЕ
СКИДАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 0.7-2.5ММ2
СЕЧЕЊЕ КАБЛОВА ДО 15ММ
КРИМПОВАЊЕ КОНЕКТОРА (ХИЛЗНИ) 0.5-2.5ММ2
СПОЉНА СТРАНА ЗА ОТВАРАЊЕ РУПА У ДОЗНАМА
СА ОПРУГОМ И ФИКСИРАЊЕМ ЧЕЉУСТИ
ИЗРАЂЕНА ОД СПЕЦИЈАЛНОГ АЛАТНОГ ЧЕЛИКА, КОВАНА, КАЉЕНА
1000В ВДЕ ИЗОЛОВАНА
ДВОКОМПОНЕНТНИ РУКОХВАТ
ДУЖИНА: 200ММ
ЧЕКИЋ СА ДРШКОМ 150ГРАМА

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ДИГИТАЛНИ МУЛТИМЕТАР МС8268 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ

50.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ДИСПЛЕЈ: 4000
АУТОРАНГИНГ
АУТОМАТСКО ИСКЉУЧИВАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЗВУК И ОСВЕТЉЕЊЕ
РЕЛАТИВНО МЕРЕЊЕ
ТРАНЗИСТОР ХФЕ 0 ~ 1000
ДИОДЕ ОТВОРЕНИ НАПОН 1.5В
БУЗЗЕР КОНТИНУИТЕТА <70 Ω
ДАТА ХОЛД
ПОЗАДИНСКО ОСВЕТЉЕЊЕ
ПРИКАЗ СЛАБЕ БАТЕРИЈЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА:
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ДЦВ: 400МВ/4В/40В/400В ±(0.7%+2) 1000В±(0.8%+2)
АЦВ: 400МВ ±(3.0%+3) 4В/40В/400В ±(0.8%+3) 750В ±(1.0%+3)
ДЦА: 400ΜА/4000ΜА/40МА/400МА(1.2%+3) 10А ±(2.0%+5)
АЦА: 400ΜА/4000ΜА/40МА/400МА ±(1.5%+5) 10А ±(3.0%+7)
ОТПОРНОСТ: 400Ω/4КΩ/40КΩ/400КΩ/4МΩ ±(1.2%+2) 40МΩ ±(2.0%+5)
КАПАЦИТЕТ: 4НФ ±(5.0%+5) 40НФ/400НФ/4ΜФ/40ΜФ/200ΜФ ±(3.0%+3)
ФРЕКВЕНЦИЈА: 10ХЗ/100ХЗ/1000ХЗ ±(2.0%+5) 10КХЗ/100КХЗ/200КХЗ
±(2.0%+5)
РАДНИ ЦИКЛУС: 0.1%~99.9 ±(2.0%+2)
НАПАЈАЊЕ: 3X1.5В ААА БАТЕРИЈА
ВЕЛИЧИНА ПРОИЗВОДА: 195ММ X92ММ X55ММ
ТЕЖИНА ПРОИЗВОДА: 400Г
СЕРТИФИКАТ: РОХС
СИГУРНОСТ: ЦАТ ИИ 1000В / ЦАТ ИИИ 600В
ДОДАЦИ:
МЕРНИ КАБЛОВИ
МУЛТИ-ФУНКЦИОНАЛНА УТИЧНИЦА
ИСПИТИВАЧ АЦ/ДЦ НАПОНА

51.

ДВОПОЛНИ РОБУСНО КУЋИШТЕ, ЗА МЕРЕЊЕ ЈЕДНОСМЕРНОГ И
НАИЗМЕНИЧНОГ НАПОНА 6 - 400 В
ВИСИНУ НАПОНА И ПОЛАРИТЕТ ПОКАЗУЈУ 10 ЦРВЕНИХ ЛЕ ДИОДЕ
РАДНА ТЕМПЕРАТУРА: -10 - +55 Ц
ИП51 - ЗАШТИЋЕН ОД ПРАШИНЕ И ОД ПАРЕ
ДИМЕНЗИЈЕ: 220ММ
ДУЖИНА КАБЛА: 0,6М
Укупна цена без ПДВ - а _____________________________динара.
Износ ПДВ – а _______________________________________ динара.
Укупна цена са ПДВ – ом ___________________________ динара.
Датум и место:

ком

1

Потпис овлашћеног лица

------------------------------------------М.П.
_____________________________
*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља
као саставни део заједничке понуде
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IX ИЗЈАВА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У
СЛУЧАЈУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН број М-75/19

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
да ће Понуђач
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ (навести назив
и адресу понуђача), у случају закључења оквирног споразума, бити обавезан да
приликом потписивања уговора достави следеће средство финансијског
обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза:
- Оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без протеста“, прописно
потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и
потврдом о регистрацији менице, за добро извршење посла у износу 10% од
вредности уговора без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од дана истека рока
за коначно извршење посла.

Датум и место:
__________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА, јавна набавка број: М-75/19
У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[навести
назив и адресу понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом
понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА, јавна набавка број: М-75/19

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

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добара – АЛАТ и ОПРЕМА, ЈН број М-75/19 поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место:
__________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________

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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА, јавна набавка број: М-75/19

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(навести
назив и адресу понуђача) у поступку јавне набавке добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН
број М-75/19 поштовао је све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум и место:
__________________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

__________________________

Напомена: *У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се
доставља као саставни део заједничке понуде.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА,јавна набавка број: М-75/19

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

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке добара – АЛАТ и ОПРЕМА,ЈН број М-75/19, испуњава све
услове из чл. 75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:





Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:________________
Датум:________________

Понуђач
М.П.

_____________________
потпис овлашћеног лица

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког члана
групе понуђача.
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XIII-a ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Добра – АЛАТ и ОПРЕМА, јавна набавка број: М-75/19
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач_______________________________________ [навести назив подизвођача) у
поступку јавне добара – АЛАТ и ОПРЕМА, ЈН број М-75/19, испуњава све услове из чл.
75. став 1. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:






Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:________________
Датум:________________

Подизвођач
М.П.

_____________________
Потпис овлашћеног лица

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем: Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примерака за сваког
подизвођача.
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