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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.
124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.4/16, заведене под
деловодним бројем 01-323/16. од 29.02.2016. и Решења о образовању комисије
за јавну набавку 1.1.4/16, заведене под деловодним бројем 01-323-1/16 од
29.02.2016. припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – Електроматеријал
бр. 1.1.4/16
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
ХI

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис добара, радова или услуга, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација
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 структуре понуђене цене
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди

Страна
3
4

5-9

9
10 - 16
17 - 24
25 - 28
29 – 31
32 – 36
37
38

Укупан број страна конкурсне документације је: 38
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „Топлана-Шабац“
Адреса: Шабац,Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Интернет страница: www.toplanasabac.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 1.1.4/16 су добра: Електроматеријал.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
- није резервисана јавна набавка
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:
Никола Лазаревић – Службеник за јавне набавке – ЈКП „Топлана Шабац“
Е – mail адреса: nikolalazarevic@toplanasabac.rs , тел: 015/342-975
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/14 су добра – Електроматеријал.
Ознака из општег речника набавке: 31731000 – Електротехнички материјал;
31500000 – Расветна орема и електричне светиљке; 31300000 – Изолована
жица и каблови.
Опис набавке: Набавка је намењена одржавању електричних инсталација
различитих намена на објектима ЈКП „Топлана – Шабац“ и обухвата
електротехнички материјал у котларницама и подстаницама и расвету.
2. Партије
Набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Врста набавке: Добра
Предмет набавке: Електроматеријал.
Техничке карактеристике (спецификације) и количине:
JKP "Топлана-Шабац"
Спецификација: Електроматеријал
р.бр.

опис

I KABLOVI
Kablovi PPY
1
3х1,5 mm2
3х2,5 mm2
Kablovi PPY
2
5х1,5 mm2
5x2,5 mm2
Kablovi PPJ
3
2x0,75 mm2
3х0,75 mm2
3х1,5 mm2
3х2,5 mm2
Kablovi PPJ
4
2
5х0,75mm
2
5х1,5 mm
5х2,5 mm2
2
5х4 mm
PVC žica (PF) licna
5
2
0,5 mm
2
1,5 mm
2
2,5 mm
2

6

7

4 mm
Licnasta žica
2x0,75 mm2 pljosnata
2x0,75 mm2 okrugla
Silikon žica (PS) licna
2
1,5 mm
2,5 mm

8

2

Uvodnice za kablove
PG 9

јед.
мере

колич
ина

m
m

100
100

m
m

100
100

m
m
m
m

40
100
80
80

m
m
m
m

80
80
80
80

m
m
m

80
100
100

m

50

m
m

80
80

m

20

m

20

kom

25
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PG11
kom
25
PG13
kom
25
PG16
kom
50
PG21
kom
25
Bužir cev,PVC laki
9
Ø =11 mm
m
40
Ø =13 mm
m
40
Ø =16 mm
m
40
PVC obujmice za kablove
10
(8-18) mm
kom
100
(18-30) mm
kom
70
Razvodne kutije OG (PVC, kvadratna, sa naznačenim uvodnicama, bez navoja)
11
90x90x52
kom
40
Termoskupljajući bužir
12
5 mm
m
4
10 mm
m
3
15 mm
m
2
II OSIGURAČI I KLEME
Osigurači, umeci obični
1
6A
kom
50
10A
kom
50
16A
kom
50
25A
kom
50
Osigurači,
″mini″
umeci
2
6A
kom
30
10A
kom
30
16A
kom
30
25A
kom
30
Kape osigurača 25A
3
kom
10
4
Kontakt zavrtnji osigurača
6A
kom
30
10A
kom
30
16A
kom
30
20A
kom
30
25A
kom
30
Automatski osigurači
5
Prekidna moć 6kA (prema standardu IEC/EN 60898-1 ili odgovarajućem)
Temperaturni opseg -25°C do 70°C
6A
kom
60
10A
kom
60
16 A
kom
60
25A
kom
60
Šina za automatske osigurače
6
m
20
7
Stakleni osigurači
F 2A 5x20 mm
kom
20
F 3,1A 5x20 mm
kom
20
F 6,3A 5x20 mm
kom
20
Nožasti osigurači
8
36A
kom
14
50A
kom
20
63A
kom
14

ЈКП „Топлана-Шабац“ - Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.4/16

6/ 38

100A
kom
20
125A
kom
14
160A
kom
14
Postolja za nožaste osigurače PK100
9
kom
14
VS redne stezaljke
10
2,5 mm2
kom
40
4 mm2
kom
40
6 mm2
kom
40
10 mm2
kom
40
16 mm2
kom
40
Klema za priključke
11
- nule u ormarima
kom
15
- uzemljenja u ormarima
kom
15
Krajnje pločice:
12
KP 16 PA
kom
20
KP 4 PA
kom
20
Pločica za pričvršćivanje PKPA
13
kom
20
Redne stezaljke (luster kleme)
14
2,5 mm2
kom
12
4 mm2
kom
12
6 mm2
kom
12
10 mm2
kom
12
25 mm2
kom
8
Buksne ženske za navlačenje 2.5 mm2
15
kom
50
III PREKIDAČI, KONTAKTORI, RELEJI
Prekidač običan, za rasvetu, OG
1
kom
15
Prekidač serijski, za rasvetu, OG
2
kom
12
šuko priključnica, monofazna, OG
3
kom
15
šuko priključnica, monofazna, u zid
4
kom
12
šuko priključnica, trofazna OG
5
kom
12
šuko utikač, monofazni (viljuška)
6
kom
15
šuko utikač, trofazni (viljuška)
7
kom
12
Grebenasti prekidač ugradni
8
0,1 10A (monofazni)
kom
6
1,02 10A (monofazni)
kom
10
0,1 16A (monofazni)
kom
10
0,1
25A (trofazni)
kom
6
0,1
40A (trofazni)
kom
2
0,1
63A (trofazni)
kom
1
Kontaktori (sklopke) za ugradnju na šinu, Simens, Šnajder i sl.
9
Kontaktori za ugradnju na DIN šinu, napona špulne 220-230V AC, tropolni (3P), sa
integrisanim 1NO+1NC pomoćnim kontaktom.
Kontaktori moraju ispunjavati zahteve standarda IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1,
kao i standarda IEC/EN 60695-2-1 (otpornost na otvoreni plamen 850°C) ili odgovarajućih.
Kontaktor 10A 3P špulna 220V AC
kom
4
Kontaktor 16A 3P špulna 220V AC
kom
4
Kontaktor 25A 3P špulna 220V AC
kom
3
Kontaktor 40A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 63A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 12A 3P špulna 220V AC
kom
3
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Kontaktor 25A 3P špulna 220V AC
kom
3
Kontaktor 38A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 65A 3P špulna 220V AC
kom
2
Bimetalne zaštite, kompatibilne sa kontaktorima.
10
Bimetalne zaštite moraju ispunjavati zahteve standarda IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1,
kao i standarda IEC/EN 60695-2-1(otpornost na otvoreni plamen 850°C) ili odgovarajućih.
0,6-1A
kom
4
1-1,6A
kom
4
1,6-2,5A
kom
4
2,5-4A
kom
4
4-6A
kom
3
6-10A
kom
3
10-16A
kom
2
16-25A
kom
2
Prekidači “KIP” 250V/6A
11
kom
5
12
Pomoćni relej sa postoljem
PR59C, 220V~
kom
7
PR59C, 24V~
kom
5
Relej prisutnosti faza RPF 3x380V
13
kom
3
Vremenski relej TRE 220V, 0-10 sek.
14
kom
2
IV TAJMERI
Tajmeri 24h, 220V/6A, rezervni hod 181h min. (prekidač tri položaja: on, off, auto.)
1
na šinu, mehanički
kom
10
V RASVETA I BATERIJE
Sijalice, za rasvetu E27
1
60 W
kom
40
100 W
kom
60
Grla za sijalice E27, keramička
2
kom
20
Sign. sijalica
3
48-60V/2W “Osram” BA9s
kom
30
24V/2W BA9s
kom
20
220V/3W BA9s
kom
20
24V/2W E-10
kom
20
220V/3W E-10
kom
20
Fluo cevi
4
18W
kom
80
36W
kom
80
58W
kom
60
Starteri za fluo cevi
5
4-22W
kom
80
4-65W
kom
80
Prigušnice za fluo cevi
6
18W
kom
5
36W
kom
5
58W
kom
5
Živine sijalice
7
220V/125W
kom
8
220V/250W
kom
8
Prigušnica
8
125W
kom
2
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250W
Sijalica 24V 60W
9
Sijalica za reflektor
10
150 W
250W
Baterije za merne instrumente i bater-lampe – alkalne
11
1,5V R3
1,5V R6
1.5V R20
9V
Baterijske lampe (gumeno kućište) 3x1.5V R20
12
VI POMOĆNI MATERIJAL
1
PVC vezice 200 mm
PVC vezice 100 mm
2
Izolir traka PVC

kom
kom

2
15

kom
kom

8
8

kom
kom
kom
kom
kom

100
100
30
15
2

kom
kom
kom

1000
1000
50

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
за Одео: II OSIGURAČI I KLEME, ставка 5 - Automatski osigurači
III PREKIDAČI, KONTAKTORI, RELEJI: ставка 9 - Kontaktori (sklopke) za ugradnju
na šinu, и ставка 10 - Bimetalne zaštite, kompatibilne sa kontaktorima

обавезно је доставити извод из каталога или другу техничку документацију
којом се потврђују тражене карактеристике.
Остала тражена добра из спецификације морају бити у складу са важећим
стандардима за ову врсту добара.
Рок испоруке добара:
 Испорука мора бити континуирана током извршења уговора у складу са
потребама наручиоца.
Место испоруке:
 Магацин наручиоца - франко Топлана Шабац, Ђуре Јакшића 1.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавном набавком није предвиђено достављање посебне техничке
документације за добра – Електроматеријал.
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V 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. Закона, и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 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);
 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);
1.1.

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 понуда (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:

- финансијски капацитет и пословни капацитет
Остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године за које су
достављени подаци, мора да буде већи од 1.200.000,00 динара.
У последње три године, понуђач је могао да искаже негативан пословни
резултат само за једну пословну годину, у противном понуђач не успуњава
услов јавне набавке
Подносилац понуде по подацима о блокади рачуна последњих за 6 (шест)
месеци, није могао је да има блокиран рачун.
- кадровски капацитет
Предузеће мора да поседује мин. два запослена на неодређено време.
- технички капацитет
Предузеће мора да поседује доставно возило
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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. тач. 1),2) и 4)

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу V одељак 3. стр. 14 конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона.
 Испуњеност обавезних услова услова се може доказати изјавом о
регистрацији у регистру понуђача - стр. 16 конкурсне документације.
( изјава садржи и изјаву о доказима из чл. 75. ст. 2 и чл. 76 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.
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. Могући тражени докази су наведени на страници 12-13 конкурсне
документације (уоквирен текст).
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
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.
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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Изјавом о регистрацији у регистру понуђача могу бити обухваћени они
који си регистровани, остали могу испуњеност обавезних услова
доказивати да друге описане начине.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3. стр. 15 конкурсне документације), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Изјавом о регистрацији у регистру понуђача, понуђач може доказивати
испуњеност обавезних услова од стране подизвођача.
Наручилац оставља могућност да понуђачи доказивање испуњености услова
јавне набавке 1.1.4/16 се доказују и на други начин уз достављање следећих
доказа:
За доказивање обавезних услова из члана 75. Закона:
а доказивање обавезних услова из члана 75. Закона:
-

-

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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За доказивање додатних услова из члана 76. Закона:
-

-

-

-

за тражени финансијски и пословни капацитет
извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа - Агенција за
привредне регистре (БОН ЈН), или
биланс стања за претходне три године за које је биланс урађен (2011,2012 и
2013), или извод из тог биланса стања. Доказивање дела везаног за блокаду
рачуна није потребно обзиром да су подаци јавно доступни (сајт НБС-принудна
наплата);
за тражени кадровски капацитет
копија радних књижица за минимално 2 радника запослена на неодређено
време
за тражени технички капацитет
копија саобраћајне дозволе
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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: Електроматеријал, број 1.1.4/16, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
Закона, 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);
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда.
 Понуђач испуњава додатне услове и вези:
- финансијског капацитета:
остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године је већи од
1.200.000,00 динара, није исказао негативан пословни резултат више од
једне пословне године и није имао блокиран рачун у последњих 6 (шест)
месеци.
- техничког капацитета
поседује минимално 1 (једно) доставно возило
- кадровског капацитета
има минимално 2 (два) запослена на неодређено време

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: Електроматеријал, број 1.1.4/16, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, 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);
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Изјава понуђача - регистриваних у регистру понуђача о испуњености
обавезних услова из члана 75 и 76 Закона

На основу члана 78. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12,
14/15 и 68/15) за потребе јавне набавке: Електроматеријал, број 1.1.4/16,
одговорно изјављујем да је : ________________________ (назив понуђача), са
матичним бројем____________, регистрован у регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре на интернет страници АПР,
са бројем
предмета__________________.
 Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуда.
 Понуђач испуњава додатне услове и вези:
- финансијског капацитета:
остварен пословни приход у последње 3 обрачунске године је већи од
1.200.000,00 динара, није исказао негативан пословни резултат више од
једне пословне године и није имао блокиран рачун у последњих 6 (шест)
месеци.
- техничког капацитета
поседује минимално 1 (једно) доставно возило
- кадровског капацитета
има минимално 2 (два) запослена на неодређено време

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.
Образац изјаве је намењен за понуђачима који доказију испуњеност услова
изјавом о регистрацији у регистру понуђача.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ
САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

ПОНУДА

МОРА

ДА

БУДЕ

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: ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000
Шабац, са назнаком:
Понуда за јавну набавку добара – Електроматеријал, бр. 1.1.4/16 – НЕ
ОТВАРАТИ.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
15.03.2016. у 1300 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:
 Изјава о испуњености обавезних и
додатних услова..............................................
 у случају понуде са подизвођачем...................
 у случају заједничке понуде..............................

Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 14
(оверава Понуђач)
Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 15
(оверава Подизвођач)
Поглавље V одељак 3.- Образац; стр. 14
(оверавају Понуђачи из групе, понаособ)

 или изјаву о регистрацији у регистру понуђача (уколико је понуђач регистрован)..стр. 16
 или доказе о испуњености обавезних и додатних услова према упутству за доказивање
обавезних услова (стр.12 конкурсне док.) и документа којим се доказује испуњеност
додатних услова према упутству за доказивање додатних услова (стр.13 конкурсне
док.) везаних за:
финансијски капацитет................. БОН ЈН или биланс стања и успеха (извод)
кадровски капацитет..................... копија радне књижице мин. 2 запослена
технички капацитет....................... копија саобраћајне дозволе, мин.1 доставно возило
 Образац понуде ........………...…………………

-

у случају понуде са подизвођачем....................

Поглавље VII, tačka 1), 2) Обрaсци; стр: 31
Поглавље VII, tačka 5); стр: 34
(оверава Понуђач)
Поглавље VII, tačka 3); стр: 32
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-

у случају заједничке понуде..............................

 Модел уговора
-

у случају заједничке понуде..............................

 Образац структуре понуђене цене…..………
-

у случају заједничке понуде..............................

 Образац трошкова припреме понуде…..…..
-

у случају заједничке понуде..............................

 Образац изјаве о независној понуди…..…..
-

у случају заједничке понуде..............................

 Друга документација

(оверава Понуђач)
Поглавље VII, tačka 4); стр: 33
Поглавље VII, tačka 5); стр: 34
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље VIII; стр: 38-41
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље IХ; стр: 32-36
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље Х; стр: 37
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
Поглавље ХI; стр: 38
(оверава Понуђач)
(оверава одређен члан-носилац или сви
чланови групе понуђача)
извод из каталога или другу техничку
документацију којом се потврђују тражене
карактеристике за наведене ставке из
спецификације (копија).

3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавка није обликована по партијама
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: ЈКП „ТопланаШабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал, број 1.1.4/16 - НЕ
ОТВАРАТИ”, или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал, број 1.1.4/16 НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Опозив понуде за јавну набавку добара, – Електроматеријал, број 1.1.4/16 НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал, број
1.1.4/16 – 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.
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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 (поглавље VII), 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
понуде (поглавље VII) 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваље V одељак 3.).
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.
Наручилац обзиром на природу набавке не дозвољава преношење доспелих
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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 понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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.
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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 је је најкраће 30 најдуже 45 дана, календарских дана, од дана
испостављање рачуна, а којим је потврђена испорука добара. Понуде са
краћим и дужим роком плаћања се неће разматрати.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:
посебан захтев везан за гарантни рок за испоручена добра не постоји.
Гарантни период појединих компоненти за које као такав постоји је према
гарантном периоду произвођача појединих елемената из спецификације.
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара:
испорука мора бити најдуже 3 (три) календарска дана а најкраће 1 (један)
календарски дан, од дана примања наруџбе.
наруџба може бити упућена писаним путем, путем маил-а или телефоном.
(одредба: одмах или 0 дана је неприхваљива и понуда дата на такав начин ће
бити одбачена)
9.4 Захтев у погледу места испоруке добара:
магацин наручиоца, добављач је дужан да врши испоруку предметних добара
франко Топлана Шабац, Ђуре Јакшића 1.
9.5. 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 не може
мењати понуду.
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, 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.
У јединичне цене добара и укупну цену морају бити укалкулисани и сви други
везани трошкови (транспорта и други трошкови). Трошкове транспорта
калкулисати на бази просечног броја испорука током уговорног периода, који је
20 до 30.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
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Цена је фиксна током прва три месеца извршења уговора и не може се мењати.
После истека прва три месеца понуђач може променити цену на начин који је
наведен у моделу уговора. промена курса ЕУР-а или промена цена на тржишту
електроматеријала, о чему добављач треба да пружи адекватан доказ.
Приликом промене једничне цене добављач је дужан да обавести наручиоца и
тражи његову сагласност писаним путем, а по добијању исте, прима наруџбу и
испоставља фактуру.
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. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац неће тражити ангажовање средстава финансијског обезбеђења
којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.
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 ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, ЈКП „Топлана-Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, електронске
поште на е-маил, nikolalazarevic@toplanasabac.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, а може и
указати на евентуално уочене недостатке и неправилности конкурсне
документације, најкасније 5 (пет) 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, ЈНМВ
1.1.4/16.
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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.
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 „Економски
најповољнија понуда“.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. Б1
2. Б2

понуђена цена
рок испоруке добара

1) Понуђена цена

97 пондер поена
3 пондер поена

Б1

Б1 = 97 х Цена минимално понуђена / Цена понуђена по актуелној понуди
2) Рок испоруке добара Б2
Б3 = 3 х К минимално / К понуђено
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К минимално – минималан рок(број дана) на
једној од валидних понуда
К понуђено – број дана по актуелној понуди
Рок за испоруку добара изразити искључиво у броју календарских дана.
Рок за испоруку добара на понуди може бити изражен као најкраћи 1,а најдужи 3
дана, од дана примања наруџбе
Укупан број бодова Б = Б1 + Б2

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
При коришћењу математичких формула за израчунавање броја пондера,
прерачун ће се вршити на 1 децималу.
У случају једнаког броја пондера (заокружених на 1 децималу по математичким
правилима заокруживања), биће изабрана понуда са нижом понуђеном ценом.
Уколико ни на тај начин не може бити изабран најповољнији понуђач, биће
прихваћена понуда која је прва пристигла.
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 обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуда. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: nikolalazarevic@toplanasabac.rs, факсом на
број: 015/342-867 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: ЈКП
„Топлана - Шабац“, Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац. 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 обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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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.
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 пријема одлуке.
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 понуда,
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 садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којим се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којим се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара и о извршеној уплати достави доказ у смислу члана 151
став 1. тачка 6) ЗНЈ који садржи следеће елементе
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 253-налог за пренос или 153-налог за уплату;
- позив на број: подаци о бр. ЈН: 11416;
- сврха: ЗЗП ; Наручилац: ЈКП „Топлана – Шабац“; ЈН бр. 11416;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца или налогодавца: назив подносиоца захтева за заштиту права.
Потврда о извршеној уплати мора да буде издата од стране банке и садржи печат
банке, потпис овлашћеног лица банке и датум изршења налога за уплату или налога за
пренос.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. Закона. Уколико понуђач одбије да потпише
уговор или га не потпише у року од 8 дана од дана достављања, наручилац ће
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________
Електроматеријал, брoj 1.1.4/16:

од

________________за

јавну

набавку

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

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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 за јавну набавку Електроматеријал, брoj
1.1.4/16:

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
1)
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
2)

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

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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 за јавну набавку
Електроматеријал, брoj 1.1.4/16:

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:

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Носилац/учесник заједничке
понуде:
______________________

М.П.

Учесник у заједничке понуде
______________________

М.П.

Учесник у заједничке понуде
______________________

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 предвиђених
места, по потреби наведени образац се копира у довољном броју примерака и доставља се
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. По споразуму (Поглавље VI, тачка 8)
наведени понуђач који у име групе попуњава обрасце из понуде може попунити образац.
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6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Електроматеријал, брoj 1.1.4/16:

Укупна цена без ПДВ-а

_________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом

_________________динара

Рок испоруке добара

___________дана од дана
примања наруџбе

Рок плаћања

___________дана од дана
испостављања рачуна

Рок важења понуде

____________дана од дана
подношења понуде

Место:_____________
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, споразум (Поглавље VI,тачка
8)

ЈКП „Топлана-Шабац“ - Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.4/16

28/ 38

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
Е-маил: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

__________________________________________________________________________________________

Број:_________
Датум:________
УГОВОР О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Електроматеријал
Закључен између:
1. ЈКП „Топлана-Шабац“,
са седиштем у Шапцу, ЈКП „Топлана-Шабац“, улица Ђуре Јакшића 1,
ПИБ 100109250, Матични број 07335393
Број рачуна 105-5700055-91, Назив банке АИК Банка
Телефон 015/342-975, Телефакс 015/342-867;
које заступа директор Срећко Ђурић дипл.правник, (у даљем тексту:
Наручилац) с једне стране
и
2. __________________________________________________,
са седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ _____________, Матични број ________________
Број
рачуна_____________________,
Назив
банке______________________
Телефон ______________, Телефакс ___________________;
које заступа __________________________________, (у даљем тексту:
Добављач) с друге стране
Основ уговора:
Јавна набавка број: 04/16
Одлука о додели уговора, број ________ од ________ 2014 године.
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од_________2014 године.
Понуђач учествује у јавној набавци(заокружити):
1) самостално
2) као учесник у заједничкој понуди
Навести учеснике заједничке понуде:
носилац ______________________________ кога заступа___________________
учесник _______________________________ кога заступа__________________
учесник _______________________________ кога заступа__________________
3) са подизвођачем:______________________________________
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Навести део послова који ће бити поверени подизвођачу:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Члан 1.
Предмет уговора о јавној набавци мале вредности је набавка добара:
Електроматеријал, у свему према понуди заведеној код Добављача _______
године под бр.______, и заведеној код Наручиоца _________године под
бр.__________ (попуњава наручилац).
Члан 2.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручује добра из чл.1. овог
уговора према потребама Наручиоца, по условима датим у усвојеној понуди.
Члан 3.
Вредност јавне набавке мале вредности из чл. 1 овог уговора је _____________
динара без ПДВ.
Уговорени износ са ПДВ је__________________ динара.
Члан 4.
Плаћање ће Наручилац
вршити према понуди, у укупном износу до
_________________ динара на рачун Добављача_______________, у року
од_______дана, од дана испостављања рачуна.
Члан 5.
Саставни део уговора су захтеви и одредбе из конкурсне документације
бр._____ од _________године(попуњава наручилац), као и понуда Добављача
_________године под бр.__________, (попуњава понуђач) и заведеној код
Наручиоца _________године под бр.__________ (попуњава наручилац).
У случају испоруке добара на начин који није предвиђен конкурсном
документацијом, или није у складу са условима из понуде, Добављач се
обавезује да усвоји оправдану рекламацију Наручиоца.
Члан 6.
Цена за испоручена добра мора бити изражена у динарима, обрачуната по
јединичним ценама из понуде
Исказане јединичне цене у понуди бр._____
од_________(попуњава
наручилац), године су обавезно важеће у прва три месеца остварења уговора и
за то време се не могу мењати.
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Промена јединичне цене је могућа након три месеца остварења уговора само
из објективних разлога: промена курса ЕУР-а или промена цена на тржишту
електроматеријала, о чему добављач треба да пружи адекватан доказ.
Приликом промене једничне цене добављач је дужан да обавести наручиоца и
тражи његову сагласност писаним путем, а по добијању исте, прима наруџбу и
испоставља фактуру.

Члан 7.
Наручилац задржава право раскида уговора у случају непоштовања
договорених услова из члана 5 и члана 6 овог уговора.
Члан 8.
Овај уговор се закључује за период од једне године а може се скратити у
уколико укупно уговорени износ средстава буде утрошен пре истека године
дана.
Члан 9.
У случају спора, уговара се надлежност Трговинског суда у Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 примерака од којих по 2 за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

ЈКП"Топлана-Шабац"

______________________________

Директор

______________________________

Срећко Ђурић дипл. правник.

______________________________

______________________________

______________________________

мп

мп
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
За јавну набавку: Електроматеријал, број 1.1.4/16
р.бр.

опис

(1)
I KABLOVI
Kablovi PPY
1
3х1,5 mm2
3х2,5 mm2
Kablovi PPY
2
5х1,5 mm2
5x2,5 mm2
Kablovi PPJ
3
2x0,75 mm2
3х0,75 mm2
3х1,5 mm2
3х2,5 mm2
Kablovi PPJ
4
2
5х0,75mm
2
5х1,5 mm
5х2,5 mm2
2
5х4 mm
PVC žica (PF) licna
5
2
0,5 mm
2
1,5 mm
2
2,5 mm
2

6

7

4 mm
Licnasta žica
2x0,75 mm2 pljosnata
2x0,75 mm2 okrugla
Silikon žica (PS) licna
2
1,5 mm
2,5 mm

8

9

2

Uvodnice za kablove
PG 9
PG11
PG13
PG16
PG21
Bužir cev,PVC laki
Ø =11 mm
Ø =13 mm
Ø =16 mm

(2)

јед. колич
мере
ина
(3)

(4)

m
m

100
100

m
m

100
100

m
m
m
m

40
100
80
80

m
m
m
m

80
80
80
80

m
m
m

80
100
100

m

50

m
m

80
80

m

20

m

20

kom
kom
kom
kom
kom

25
25
25
50
25

m
m
m

40
40
40

јединична
цена без
ПДВ
(5)
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PVC obujmice za kablove
(8-18) mm
kom
100
(18-30) mm
kom
70
Razvodne kutije OG (PVC, kvadratna, sa naznačenim uvodnicama, bez navoja)
11
90x90x52
kom
40
Termoskupljajući bužir
12
5 mm
m
4
10 mm
m
3
15 mm
m
2
II OSIGURAČI I KLEME
Osigurači, umeci obični
1
6A
kom
50
10A
kom
50
16A
kom
50
25A
kom
50
Osigurači, ″mini″ umeci
2
6A
kom
30
10A
kom
30
16A
kom
30
25A
kom
30
Kape osigurača 25A
3
kom
10
4
Kontakt zavrtnji osigurača
6A
kom
30
10A
kom
30
16A
kom
30
20A
kom
30
25A
kom
30
Automatski osigurači - prema specifikaciji Odeljak III, str.6
5
6A
kom
60
10A
kom
60
16 A
kom
60
25A
kom
60
Šina za automatske osigurače
6
m
20
7
Stakleni osigurači
F 2A 5x20 mm
kom
20
F 3,1A 5x20 mm
kom
20
F 6,3A 5x20 mm
kom
20
Nožasti osigurači
8
36A
kom
14
50A
kom
20
63A
kom
14
100A
kom
20
125A
kom
14
160A
kom
14
Postolja za nožaste osigurače PK100
9
kom
14
10

Потпис понуђача:__________________

ЈКП „Топлана-Шабац“ - Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.4/16

мп

33/ 38

VS redne stezaljke
2,5 mm2
kom
40
4 mm2
kom
40
6 mm2
kom
40
10 mm2
kom
40
16 mm2
kom
40
Klema za priključke
11
- nule u ormarima
kom
15
- uzemljenja u ormarima
kom
15
Krajnje pločice:
12
KP 16 PA
kom
20
KP 4 PA
kom
20
Pločica za pričvršćivanje PKPA
13
kom
20
Redne stezaljke (luster kleme)
14
2,5 mm2
kom
12
4 mm2
kom
12
6 mm2
kom
12
10 mm2
kom
12
25 mm2
kom
8
Buksne ženske za navlačenje 2.5 mm2
15
kom
50
III PREKIDAČI, KONTAKTORI, RELEJI
Prekidač običan, za rasvetu, OG
1
kom
15
Prekidač serijski, za rasvetu, OG
2
kom
12
šuko priključnica, monofazna, OG
3
kom
15
šuko priključnica, monofazna, u zid
4
kom
12
šuko priključnica, trofazna OG
5
kom
12
šuko utikač, monofazni (viljuška)
6
kom
15
šuko utikač, trofazni (viljuška)
7
kom
12
Grebenasti prekidač ugradni
8
0,1 10A (monofazni)
kom
6
1,02 10A (monofazni)
kom
10
0,1 16A (monofazni)
kom
10
0,1
25A (trofazni)
kom
6
0,1
40A (trofazni)
kom
2
0,1
63A (trofazni)
kom
1
Kontaktori (sklopke) za ugradnju na šinu - prema specifikaciji Odeljak III,
str.7
9
Kontaktor 10A 3P špulna 220V AC
kom
4
Kontaktor 16A 3P špulna 220V AC
kom
4
Kontaktor 25A 3P špulna 220V AC
kom
3
Kontaktor 40A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 63A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 12A 3P špulna 220V AC
kom
3
Kontaktor 25A 3P špulna 220V AC
kom
3
Kontaktor 38A 3P špulna 220V AC
kom
2
Kontaktor 65A 3P špulna 220V AC
kom
2
10
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Bimetalne zaštite koplatibilne se kontaktoroma - prema specifikaciji Odeljak
III, str.8
0,6-1A
kom
4
1-1,6A
kom
4
1,6-2,5A
kom
4
2,5-4A
kom
4
4-6A
kom
3
6-10A
kom
3
10-16A
kom
2
16-25A
kom
2
Prekidači “KIP” 250V/6A
11
kom
5
12
Pomoćni relej sa postoljem
PR59C, 220V~
kom
7
PR59C, 24V~
kom
5
Relej prisutnosti faza RPF 3x380V
13
kom
3
Vremenski relej TRE 220V, 0-10 sek.
14
kom
2
IV TAJMERI
Tajmeri 24h, 220V/6A, rezervni hod 181h min. (prekidač tri položaja: on, off, auto.
1
)
na šinu, mehanički
kom
10
V RASVETA I BATERIJE
Sijalice, za rasvetu E27
1
60 W
kom
40
100 W
kom
60
Grla za sijalice E27, keramička
2
kom
20
Sign. sijalica
3
48-60V/2W “Osram” BA9s
kom
30
24V/2W BA9s
kom
20
220V/3W BA9s
kom
20
24V/2W E-10
kom
20
220V/3W E-10
kom
20
Fluo cevi
4
18W
kom
80
36W
kom
80
58W
kom
60
Starteri za fluo cevi
5
4-22W
kom
80
4-65W
kom
80
Prigušnice za fluo cevi
6
18W
kom
5
36W
kom
5
58W
kom
5
Živine sijalice
7
220V/125W
kom
8
220V/250W
kom
8
Prigušnica
8
125W
kom
2
250W
kom
2
10
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Sijalica 24V 60W
kom
Sijalica za reflektor
150 W
kom
250W
kom
Baterije za merne instrumente i bater-lampe – alkalne
11
1,5V R3
kom
1,5V R6
kom
1.5V R20
kom
9V
kom
Baterijske lampe (gumeno kućište) 3x1.5V R20 kom
12
VI POMOĆNI MATERIJAL
1
PVC vezice 200 mm
kom
PVC vezice 100 mm
kom
2
Izolir traka PVC
kom
9
10

15
8
8
100
100
30
15
2
1000
1000
50

УКУПНО без ПДВ
ПДВ
УКУПНО са ПДВ

Упутство како се попуњава образац структуре цене:
Понуђачи попуњавају табелу тако што множе колону (4) са колоном (5) и добијену
вредност уписују у колону (6). Сабирањем колоне (6) добија се вредност УКУПНО без
ПДВ на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% и уписује вредност у предвиђену
ћелију-ПДВ, која кад се сабере са УКУПНО без ПДВ даје вредност УКУПНО са ПДВ.
Као помоћни алат на Порталу и интернет страни наручиоца је постављен Excel
документ: Образац структуре цене који уз унос јединичних цена рачуна све вредности
које је неопходно унети у Образац структуре цене.
Попуњавати искључиво само затамљене ћелије из колоне 5 – јединичне цене.
При уносу користити искључиво нумеричку тастатуру.
Уколико понуђачи на овај начин изврше обрачун, дужни су да документ одштампају и
овере и потпишу на местима за то предвиђеним.

Место:_________________
Датум:_________________

Потпис понуђача:
______________________
мп
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку Електроматеријал, број 1.1.4/16
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

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:

М.П.

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем
за_____________________________________ да сам понуду у поступку јавне
набавке: Електроматеријал, број 1.1.4/16 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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