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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”,
брoj 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члaн 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службеник гласник Републике Србије”, брoj 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 1-404-228/1 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број 1-404-228/2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку опреме за јавну безбедност
јавна набавка мале вредности
ЈН бр. 10/2018
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Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.10/18
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Наручилац је Председник општине, општина Горњи Милановац, 32300 Горњи
Милановац, ул.Таковска бр.2
Интернет страница је www.gornjimilanovac.rs
(2) Врста поступка јавне набавке (напомена да се спроводи отворени поступак)
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 (добра, услуге или радови)
Предмет јавне набавке је набавка добара.
(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног
споразума.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
(5) Контакт (лице или служба)
Служба за контакт:Јавне набавке, тел:032/515-0047;
електронска пошта: jn@ gornjimilanovac.rs
I-1 Предмет јавне набавке
(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке бр. 9/18 су добра – Набавка опреме за јавну безбедност
(2) Назив и ознака из општег речника набавке: 35112000-опрема за спасавање и
ванредне ситуације
I-2 Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и
ознака из општег речника набавке
Јавна набавка није обликована у партије:
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II ВРСТА, КОЛИЧIНА И ОПIС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

1.Врста, количина и опис добара
Рб.

Назив и опис

Кол.

1

Лопата, домаћа насађена, “Агродил“ или ''одговарајућа''

82

2

Лопата каљена са дрвеном дршком, насађена,
Материјал: челик, дрво, Димензије:260 x 280 mm.
Дужина држаље: 1250мм.

62

3

Ватрогасна лопата алуминијумска, са дршком

60

4

Ашов са дршком, насађен, ''Womex'' или ''одговарајући''
Димензије: 210 х 295 Дужина држаље: 1.200мм.
Тежина без држаље: 850g Материјал: 1.6mm

60

5

Будак домаћи (српски) насађен, “Агродил“ или ''одговарајући''

48

6

Крамп сa дрвеном дршком 2,5 кг. насађен,
“Агродил“ или ''одговарајући''

82

7

Грабуље (грабље) са 14 зуба (14 Z) са дршком (насађене). Димензија главе 345 x
88мм, Дебљина лима 4мм. Држаље 24 x 1400mm. ''GARTENMAX'' или
''одговарајуће''

6

8

Грабуље са 4 зуба са дршком (насађене), димензије 1290x120x100 mm
''WORTH'' или ''одговарајуће''

6

9

Секира, српска 1,2 кг. кована са дршком, насађена

10

10

Чекић-мацола са дршком 5 kg. насађен, ''Агродил'' или ''одговарајући''

10

11

Ћускија расечена - пајсер L- 1000х19mm
''PROLINE'' или ''одговарајући''

14

12

Тестера за гвожђе - бонсек рам са 4 позиције листа L-300 mm ''Stanley'' или
''одговарајућа''. Материјал рама: Челик Опремљен супер ХСС оштрицом од
молибдена Могућност подешавања сечива у четири различита положаја Маx.
дубина реза: 95 мм, Дужина сечива: 300 мм Тежина: 0.595 g

10

13

Маказе за арматуру 450mm ''Stanley'' или ''одговарајуће''
Димензије: 450 x 127 x 68 mm. Тежина: 1, 58 kg

6
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14

Маказе за арматуру 750mm ''Stanley'' или ''одговарајуће''
Капацитет сечења: 10 mm 160kg/mm²
Димензиje: 78 x 17,5 x 5 cm. Тежина: 3,9 kg

6

15

Маказе зa резање ''Unior'' или ''одговарајуће''
материјал: ножеви од легираног челика алуминијумске ручке оштрице термички
обрађене до тврдоће од мин. 50 ХРЦ ножеви фино обрушени и заменљиви ручке
ергономски обликоване, резне чељусти маказа брушене, ручке са ублаживачима
ударца - одстојницима. Дужина 220мм Тежина 268г

4

16

Маказе за гране ''FISKARS'' или ''одговарајуће''
Дужина 460 mm, Маx.пречник сечења Ø 28 mm
Ножеви су обложени са PTFE, Тежина: 0.5 kg

8

17

Испитивач-140mm - глинерица 220-250V,

10

18

Ручна грађевинска колица
Грађевинска колица, запремине корита 60 литара од лима и лакирана. Дебљина
лима 1mm, дужина 873cm,висина 250mm, корито: ширина предња страна
610mm, ширина задња страна 550mm.

8

19

Моторна тестера 45, 7 cm³, 2, 1 kW - 445, ''Husqvarna'' или ''одговарајућа''
Карактеристике мотора: Радна запремина цилиндра 45,7 cm³ Излазна снага 2,1
kW Број обртаја при максималној снази 9000 o/min Запремина резервоара
горива 0,45 l Потрошња горива 481 g/kWh Број обртаја при празном ходу 2700
o/min
Свећица Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A Зазор свећице 0,5 mm.
Обртни моменат, max. 2,4 Nm/6300 o/min Корак ланца 325" Препоручена
дужина водилице, min-max 33-50 cm Брзина ланца при максималној снази 17,3
m/s

2

20

ЛЕД рефлектори са литијумским акумулатором за пуњење на соларни панел
LED рефлектор са уграђеним литијумским акумулатором, који се пуни помоћу
соларног панела. Рефлектор има сензор дан/ноћ и сензор покрета.
Карактеристике: Снага: 5W, Напон: 12V, Литијумска батерија: 7,4V 3,2A, Време
пуњења: 9h, Радно време: 4-6h, Boja светлости: Бела, Угао осветљења: 120
степени, Радна температура: -20 do +45°, Заштита: IP65, Сензор домета до 12m
Карактеристике соларне плоче: Макс. снага Pm: 3W, Напон Vpm: 12V, Струја
Ipm: 0.6A,Напон отвореног ком кола Voc: 6V, Струја кратког споја Isc: 0.65A,
Максимални напон система Vmax: 1000V

6

21

Пуњиви CREE LED рефлектор 30W
Јачина: 30W Јачина: 2400 lumena 2 режима рада stroboskop. Напајање: 3 x 3.7V
Li-ion 4200mA (иду у комплету) , Пуњач: 220V

4
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22

Пуњива СОЛАРНА лед лампа
Од алуминијума, дужина 16,5 цм и користи пуњиву Литијум-јонску батерију .
Домет лампе интензивног светала до 50 м, Јацина: 500 лумена, До 1000
пуњења батерије, Водоотпорна, Отпорна на ударце.
Комплет садржи: - Лампу израђену од алуминијума са уграђеном батеријом и
соларним панелима за пуњење на дневној светлости, Пуњач за кућну
употребу за 220V, ауто пуњач за 12V.

20

23

Приручна апотека - преносива торба прве помоћи са основним садржајем (у
складу са чл. 4. тачка 2. Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну,
узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
„Службени гласник РС”, број 3/11 и 37/15)

2

24

Носила - санитетска
Спасилачка носила са металним рамом, склопива, димензије 2115 x 500 mm.
Tежина 10 kg.

2

25

Моторна пумпа WB 30XT, ''Хонда'' или ''одговарајућа'' са улазном и излазном
кованом спојком ''шторц''
Намена за чисту и муљну воду
Димензије (д x ш x в) 510 X 385 X 455 мм
Нето тежина 27 кг. Оперативна тежина 29 кг
Систем покретања потезница,
Запремина уља 0.6 л Запремина резервоара 3.1 л.Тип пумпе-самоусисна,
Максимални проток 1.100 l/min

2

26

Потисно, ватрогасно црево ''B-75'', ''Dobra 75'' или одговарајуће Ø 75мм. Са
кованом ''шторц'' спојком за притисак 8 бар, дужине 15метара

6

27

Усисно, ватрогасно армирано гумено црево, са усисне стране има
aлуминијумску усисну корпу ø75 мм (3'') ''vikorot-B'' а са излазне стране црево се
завршава ливеном алуминијумском спојницом са унутрашњим навојем Ø75-B3
шторц ''storz''. Дужина 8 метара

2

28

Кључ за ватрогасна црева, алуминијумски 75мм

2

29

Угаона брусилица 125 mm 570 W M9503R ''Makita'' или ''одговарајућа''. Улазна
снага 570 W, Број обртаја 11.000 min-1 Унутрашњи пречник (Ø) 22,23 mm.
Пречник брусног диска (Ø) 125 mm. Димензије (D x Š x V) 281 x 140 x 110 mm.

2

30

Мегафон RD-8S или ''одговарајући''.
Максимална снага 15 W, ефективна дистанца 200m. Пуњива батерија на 220v а
да може да користи и алкалне батерије 4x1,5V. Димензије 24,5цм. x 15цм.

7

31

ПП вреће (џакови) стандардни 550mm x 1100mm

32

ПП (полипропиленско) везиво Т-1.200м/кг са УВ стабилизатором у белој боји,
паковање од 1кг.
Страна 6 од 39

3.000
5

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.10/18

Место испоруке: зграда општине Горњи Милановац, ул.Таковска бр.2
Рок испоруке: максимални рок за испоруку добара је 20 календарских дана
Начин плаћања: Плаћање испоручених добара извршиће се у року од 45 дана од
дана испостављања рачуна
Средстава обезбеђења: изабрани понуђач је дужан да достави средства обезбеђења
тражена конкурсном документацијом
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

За ову набавку не постоји техничка документација и планови.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које има
интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама.
1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. Закона о
јавним набавкама
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4)
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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.

75. ст. 2. Закона).
5)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке ( члан 75.став 1.тачка 5) Закона: за предметну набавку није потребна дозвола .

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 76. Закона о
јавним набавкама
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испуњавати
услове за учешће у поступк: /

додатне

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) до 4) Закона.
1.4. 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, а додатне услове испуњавају
заједно
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Iспуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Iзјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Iзјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –
носилац посла потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да сваки понуђач из групе
понуђача испуњава услове из тачке 1) до 4).
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник
понуђача потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да понуђач и подизвођач
испуњавају услове из тачке 1) до 4).
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео 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.
Споразум групе понуђача
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање споразума
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном
документацијом
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће
извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио
дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке.
Iзвлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом,
(Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац
6).
7) Образац изјаве о достављању средства обезбеђења
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VI -1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1)Понуда бр. ___________ од ___________ 2018. године, за јавну набавку добара, редни
број ЈНМВ 10/2018: Набавка опреме за јавну безбедност
Општи подаци о понуђачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број (ПIБ)
Iме особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (е-маил):
Број рачуна понуђача и назив банке:
2) Понуду дајем:
а) самостално
подизвођачем

(заокружити)
б) заједничка понуда

Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број (ПIБ)
Iме особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (е-маил):
Број рачуна члана групе понуђача и назив
банке:
Општи подаци о члану групе понуђача:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број члана групе понуђача
Порески идентификациони број (ПIБ)
Iме особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (е-маил):
Број рачуна члана групе понуђача и назив
банке:
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Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број (ПIБ)
Iме особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (е-маил):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
Општи подаци о подизвођачу:
Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број подизвођача
Порески идентификациони број (ПIБ)
Iме особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса (е-маил):
Број рачуна подизвођача и назив банке:
3) Рок важења понуде
Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 40 дана од
дана отварања понуда)
4) Укупна цена
Цена ____________________________ динара, без ПДВ-а.
Цена
динара, са ПДВ-ом.
5) Остали подаци (рок испоруке добара, рок и услови плаћања)
Рок испоруке предметних добара је ________радних дана од дана закључења
уговора ( максимални рок је 20 календрарских дана од дана закључења уговора.
*Авансно плаћање није дозвољено.
*Плаћање испоручене опреме ће се извршити у року од 45 дана од дана предаје рачуна, а
по извршеној испоруци добара.
Гарантни рок за испоручена добра_____________________ ( минимум 12 месеци).
6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
За извршење набавке ангажујемо _______ ( _______________) подизвођача (уписати број
подизвођача) који ће извршити _________% набавке.
Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
____________________________________________________________________________
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Напомена: Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више
чланова групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи
подаци о подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у
заједничкој понуди.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“
попуниће носилац посла а табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће
чланови групе понуђача.

Место_______________________
Датум ______________________

М. П.
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VI –2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Рб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Назив и опис
Лопата, домаћа насађена,
“Агродил“ или
''одговарајућа''
Лопата каљена са дрвеном
дршком, насађена,
Материјал: челик, дрво,
Димензије:260 x 280 mm.
Дужина држаље: 1250мм.
Ватрогасна лопата
алуминијумска, са дршком
Ашов са дршком, насађен,
''Womex'' или ''одговарајући''
Димензије: 210 х 295
Дужина држаље: 1.200мм.
Тежина без држаље: 850g
Материјал: 1.6mm
Будак домаћи (српски)
насађен, “Агродил“ или
''одговарајући''
Крамп сa дрвеном дршком
2,5 кг. насађен,
“Агродил“ или
''одговарајући''
Грабуље (грабље) са 14 зуба
(14 Z) са дршком (насађене).
Димензија главе 345 x 88мм,
Дебљина лима 4мм. Држаље
24 x 1400mm.
''GARTENMAX'' или
''одговарајуће''
Грабуље са 4 зуба са дршком
(насађене), димензије
1290x120x100 mm ''WORTH''
или ''одговарајуће''
Секира, српска 1,2 кг. кована
са дршком, насађена
Чекић-мацола са дршком 5
kg. насађен, ''Агродил'' или
''одговарајући''

Јед.
мере

Кол.

Јед.цена
без пдв-а

ком
82
ком
62
ком

60

ком
60

ком
48
ком
82
ком

6

ком
6
ком

10

ком
10
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11

12

13

14

15

16

17

Ћускија расечена - пајсер L1000х19mm
''PROLINE'' или
''одговарајући''
Тестера за гвожђе - бонсек
рам са 4 позиције листа L300 mm ''Stanley'' или
''одговарајућа''. Материјал
рама: Челик Опремљен
супер ХСС оштрицом од
молибдена Могућност
подешавања сечива у четири
различита положаја Маx.
дубина реза: 95 мм, Дужина
сечива: 300 мм Тежина:
0.595 g
Маказе за арматуру 450mm
''Stanley'' или ''одговарајуће''
Димензије: 450 x 127 x 68
mm. Тежина: 1, 58 kg
Маказе за арматуру 750mm
''Stanley'' или ''одговарајуће''
Капацитет сечења: 10 mm
160kg/mm²
Димензиje: 78 x 17,5 x 5 cm.
Тежина: 3,9 kg
Маказе зa резање ''Unior''
или ''одговарајуће''
материјал: ножеви од
легираног челика
алуминијумске ручке
оштрице термички обрађене
до тврдоће од мин. 50 ХРЦ
ножеви фино обрушени и
заменљиви ручке ергономски
обликоване, резне чељусти
маказа брушене, ручке са
ублаживачима ударца одстојницима. Дужина
220мм Тежина 268г
Маказе за гране ''FISKARS''
или ''одговарајуће''
Дужина 460 mm,
Маx.пречник сечења Ø 28
mm
Ножеви су обложени са
PTFE, Тежина: 0.5 kg
Испитивач-140mm -

ком
14
ком

10

ком
6
ком
6

ком

4

ком

8

ком

10
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18

19

20

глинерица 220-250V,
Ручна грађевинска колица
Грађевинска колица,
запремине корита 60 литара
од лима и лакирана.
Дебљина лима 1mm, дужина
873cm,висина 250mm,
корито: ширина предња
страна 610mm, ширина
задња страна 550mm.
Моторна тестера 45, 7 cm³, 2,
1 kW - 445, ''Husqvarna'' или
''одговарајућа''
Карактеристике мотора:
Радна запремина цилиндра
45,7 cm³ Излазна снага 2,1
kW Број обртаја при
максималној снази 9000
o/min Запремина резервоара
горива 0,45 l Потрошња
горива 481 g/kWh Број
обртаја при празном ходу
2700 o/min
Свећица
Champion RCJ7Y, NGK
BPMR7A Зазор свећице 0,5
mm. Обртни моменат, max.
2,4 Nm/6300 o/min Корак
ланца 325" Препоручена
дужина водилице, min-max
33-50 cm Брзина ланца при
максималној снази 17,3 m/s
ЛЕД рефлектори са
литијумским акумулатором
за пуњење на соларни панел
LED рефлектор са уграђеним
литијумским акумулатором,
који се пуни помоћу
соларног панела. Рефлектор
има сензор дан/ноћ и сензор
покрета.
Карактеристике: Снага: 5W,
Напон: 12V, Литијумска
батерија: 7,4V 3,2A, Време
пуњења: 9h, Радно време: 46h, Boja светлости: Бела,
Угао осветљења: 120
степени, Радна температура:
-20 do +45°, Заштита: IP65,

ком

8

ком

2

ком

6
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21

22

23

Сензор домета до 12m
Карактеристике соларне
плоче: Макс. снага Pm: 3W,
Напон Vpm: 12V, Струја
Ipm: 0.6A,Напон отвореног
ком кола Voc: 6V, Струја
кратког споја Isc: 0.65A,
Максимални напон система
Vmax: 1000V
Пуњиви CREE LED
рефлектор 30W
Јачина: 30W Јачина: 2400
lumena 2 режима рада
stroboskop. Напајање: 3 x
3.7V Li-ion 4200mA (иду у
комплету) , Пуњач: 220V
Пуњива СОЛАРНА лед
лампа
Од алуминијума, дужина
16,5 цм и користи пуњиву
Литијум-јонску батерију .
Домет лампе интензивног
светала до 50 м, Јацина:
500 лумена, До 1000
пуњења батерије,
Водоотпорна, Отпорна на
ударце.
Комплет садржи: - Лампу
израђену од алуминијума са
уграђеном батеријом и
соларним панелима за
пуњење на дневној
светлости, Пуњач за кућну
употребу за 220V, ауто
пуњач за 12V.
Приручна апотека преносива торба прве
помоћи са основним
садржајем (у складу са чл. 4.
тачка 2. Уредбе о обавезним
средствима и опреми за
личну, узајамну и
колективну заштиту од
елементарних непогода и
других несрећа „Службени
гласник РС”, број 3/11 и
37/15)

ком

4

ком

20

ком

2
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24

25

26

27

28

29

Носила - санитетска
Спасилачка носила са
металним рамом, склопива,
димензије 2115 x 500 mm.
Tежина 10 kg.
Моторна пумпа WB 30XT,
''Хонда'' или ''одговарајућа''
са улазном и излазном
кованом спојком ''шторц''
Намена за чисту и муљну
воду
Димензије (д x ш x в) 510 X
385 X 455 мм
Нето тежина 27 кг.
Оперативна тежина 29 кг
Систем покретања
потезница, Запремина уља
0.6 л Запремина резервоара
3.1 л.Тип пумпе-самоусисна,
Максимални проток 1.100
l/min
Потисно, ватрогасно црево
''B-75'', ''Dobra 75'' или
одговарајуће Ø 75мм. Са
кованом ''шторц'' спојком за
притисак 8 бар, дужине
15метара
Усисно, ватрогасно
армирано гумено црево, са
усисне стране има
aлуминијумску усисну корпу
ø75 мм (3'') ''vikorot-B'' а са
излазне стране црево се
завршава ливеном
алуминијумском спојницом
са унутрашњим навојем Ø75B3 шторц ''storz''. Дужина 8
метара
Кључ за ватрогасна црева,
алуминијумски 75мм
Угаона брусилица 125 mm
570 W M9503R ''Makita'' или
''одговарајућа''. Улазна снага
570 W, Број обртаја 11.000
min-1 Унутрашњи пречник
(Ø) 22,23 mm. Пречник
брусног диска (Ø) 125 mm.
Димензије (D x Š x V) 281 x

ком
2
ком

2

ком
6

ком

2

ком

2

ком

2
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140 x 110 mm.

30

31

32

Мегафон RD-8S или
ком
''одговарајући''.
Максимална снага 15 W,
ефективна дистанца 200m.
7
Пуњива батерија на 220v а да
може да користи и алкалне
батерије 4x1,5V. Димензије
24,5цм. x 15цм.
ПП вреће (џакови)
ком
стандардни 550mm x
3.000
1100mm
ПП (полипропиленско)
паковање
везиво Т-1.200м/кг са УВ
5
стабилизатором у белој боји,
паковање од 1кг.

РЕКАПIТУЛАЦIЈА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
IЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без пдв-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 5. уписати колико износи јединична цена са пдв-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

у колони 6. уписати укупна цена без пдв-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену
без пдв-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са пдв-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену са пдв-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

На крају уписати у рекапитулацији укупну цену без пдв-а, износ пдв-а и укупну цену са пдв-ом

Место_______________________
Датум ______________________

М. П.
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VI –3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
поднете за јавну набавку бр. 10/2018 – Набавка
Председник општине, општине Горњи Милановац

опреме за јавну безбедност наручиоца:

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења.
ПОНУЂАЧ______________________________________________________________________
Ред.
Бр.

Iзнос
без ПДВ-а

Врста трошкова

Iзнос
са ПДВ-ом

Укупни трошкови припреме понуде
Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а:
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 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.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе

Место_______________________
Датум ______________________

М. П.
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VI –4 ОБРАЗАЦ IЗЈАВЕ О НЕЗАВIСНОЈ ПОНУДI

поднете за јавну набавку бр. 10/2018 – Набавка опреме за јавну безбедност наручиоца:
Председник општине, општине Горњи Милановац

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник
понуђача дајем следећу:
IЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ ,
из _____________________________ , адреса _____________________________________ ,
Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Место_______________________
Датум ______________________

М. П.
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VI – 5 ОБРАЗАЦ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
IЗЈАВУ
Понуђач
_______________________________________из
_________________________,
ул.___________________________,
са
матичним
бројем_______________,
ПIБ
_______________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће
у поступку јавне набавке добара ЈНМВ бр. 10/2018 – Набавка опреме за јавну бездедност
наручиоца: Председник општине, општине Горњи Милановац, прописане чланом 75. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,014/15 и 68/15) и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
4) 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 нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Место_______________________
Датум ______________________

М. П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –носилац
посла овом изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из тачке 1
до 4.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник
понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 4.
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VI –6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
IЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив
подизвођача] у поступку јавне набавке бр.10/2018- Набавка опреме за јавну безбедност
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Iзјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VI –7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо,
уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке бр.10/2018
Набавка опреме за јавну безбедност у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу:
- за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дуже од рока за доставу добара;
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног
лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са
меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и
копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршава
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Место_______________________
Датум ______________________

М. П.
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VII – МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА
Закључен _______________2018 године између:
1. Председник општине-општина горњи Милановац, ул. Таковска бр. 2, коју заступа Дејан

Ковачевић, Председник општине ( у даљем тексту: Наручилац)
2.___________________________________ са седиштем у_____________________________
улица _____________________________, ПIБ: ______________, Матични број: ___________
кога заступа директор_____________________
(у даљем тексту: Добављач),
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________

Увод
Основ уговора
Број јавне набавке
Број и датум одлуке о додели уговора

10/2018
(попуњава Наручилац)

Понуда изабрана од понуђача бр. (попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора набавка опрема за јавну безбедност по ставкама (артиклима)
предвиђеним конкурсном документацијом наручиоца, а у свему према понуди понуђача бр.
___________ од ____________.2018.г. (заведено кодНаручиоца ), усвојеној у поступку јавне
набавке мале вредности добара бр.10/2018- набавка опреме за јавну безбедност, која је
саставни део овог уговора.
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УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 2.
Добављач се обавезује да испоручи тражену робу, чије карактеристике су наведене у
техничком делу конкурсне документације која је саставни део понуде, у оквиру рокова и
цене које су дате у њој, у укупном износу од ___________ динара без пдв-а односно ________
динара са пдв-ом (у даљем тексту: Уговорена цена). Цена је фиксна и неће се мењати за време
трајања уговора.Цена обухвата набавку и испоруку добара, као и друге трошкове који прате
реализацију уговора.

НАЧIН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање испоручене опреме ће се извршити у року од 45 дана од дана предаје рачуна, а по
извршеној испоруци добара.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 4.
Рок за испоруку предметних добара је _____________ календарских дана од дана
закључења уговора.
Опрема из члана 1.овог Уговора приликом испоруке од стране добављача мора бити
саобразна узорцима које је добављач доставио уз понуду. Добављач је у обавези да приликом
испоруке добара из члана 1.овог Уговора приложи атесте и гарантне листове.
Место испоруке: зграда Општинске управе – Таковска бр.2.

ФIНАНСIЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 5.
Добављач је у обавези да:
* у року од три дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу сопствену бланко
потписану и оверену меницу за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од рока за доставу добара са меничним
овлашћењем, картоном депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице
овереног од стране пословне банке понуђача.
- приликом примопредаје преда Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу
за отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока са меничним овлашћењем,
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картоном депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију менице овереног од стране
пословне банке понуђача.
Сопствена бланко меница и менично овлашћење морају бити потписани од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Достављене Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршава
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 6.
Довављач се обавезује да :
* добро из члана 1. овог уговора испоручи у свему према усвојеној понуди, квалитетно,
професионално, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима, у свему
према опису добара који је саставни део овог уговора, посебно водећи рачуна да својим
радом не угрози делатност наручиоца
* уз робу достави сву пратећу атестну документацију,
*достави средства обезбеђења у складу са уговором,
* у року који није дужи од три календарска дана, рачунајући од дана потписаног уговора
узме на лицу места величину униформе и број обуће, према мери лица – чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације Горњи Милановац.
*све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује:
-да преузме робу на начин предвиђен Уговором,
-да изврши плаћање сходно Уговора,
-одреди свог представника за примопредају опреме.

ПРИМОПРЕДАЈА РОБЕ
Члан 8.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара на месту
пријема, током, и после испоруке.
Евентуална одступања испоручене опреме у односу на опрему која је наведена у
конкурсној документацији Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у
писаном облику у року од 30 дана од дана испоруке добара а рок за отклањање недостатака
је 15 дана.
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Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да
обавести Добављача у писаној форми у року од 3 (три) радна дана од дана када је недостатак
откривен.

ВIША СИЛА
Члан 9.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму престанка више силе, уговорене
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као
виша сила.
ГАРАНЦИЈА
Члан 10.
Гарантни рок за испоручену робу износи ___________ и тече од дана пријема робе.
Када се утврди да испоручена роба приликом коришћења изгуби функционалну заштиту или
исправност или неодговара техничким карактеристикама наведеним у спецификацији и
сертификату о квалитету, купац има право на рекламацију у току трајања гарантног рока,
тако што ће у писаном облику доставити продавцу приговор на квалитет најкасније у року од
три дана од дана сазнања за недостатак.
Продавац се обавезује да у гарантном року о свом трошку отклони све евентуалне
недостатке на испорученој роби, под условима утврђеним у техничкој гаранцији и важећим
законским прописима Републике Србије.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
За случај прекорачења рока за квантитативан пријем уговорене робе, продавац је
дужан да купцу, исплати 2% од укупне уговорене вредности, за сваки дан прекорачења, с тим
да укупан износ не може прећи 5% од укупне уговорене вредности.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза продавца, купац без посебног
саопштења продавца, задржава своје право на уговорну казну. Купац ће, у складу са
одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза, утврдити број дана у
прекорачењу уговореног рока од стране продавца и на основу тога обрачунати висину
уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.
Наплата уговорене казне из претходног става спровешће се приликом испостављања
рачуна тако што ће се умањити вредност испоручене опреме за износ укупне уговорне казне.
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона
о облигационим односима.
Члан 14.
Евентуали спорови који наступе у реализацији Уговора, решаваће се пред надлежним судом.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну.
Саставни део уговора чине:
- понуда бр. __________ од _____________

НАРУЧIЛАЦ
ПРЕДСЕДНIК ОПШТIНЕ
_____________________

ДОБАВЉАЧ
_________________

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке
1.
Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2.
Начин подношења понуде
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: Општинска управа Горњи Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи
Милановац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка опреме за јавну
безбедност ЈН бр. 10/2018 - НЕ ОТВАРАТI”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.09.2018.
до 12 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.
3.Јавна набавка није обликована у партије.
4.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.
Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
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.
Iзмену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Горњи
Милановац, Таковска 2, 32300 Горњи Милановац, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за јавну безбедност ЈН бр. 10/2018
- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за јавну безбедност ЈН бр. 10/2018
- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за јавну безбедност ЈН бр. 10/2018
- НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Iзмена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка опреме за јавну безбедност ЈН
бр. 10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем
7) Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 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
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8) Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других
околности од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Авансно плаћање није дозвољено.
Плаћање ће се извршити у року који одреди понуђач у обрасцу понуде а који не може бити
дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна а по извршеној испоруци.
9.2. Захтев у погледу рока за испоруку робе
Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 календарских дана од дана закључења
уговора.
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 40 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.
9.4. Захтев у погледу квалитета робе
Добра која се испоручују морају бити у складу са спецификацијом из конкурсне
документације и моделом уговора у оригиналном паковању, нова и некоришћена.
9.5 Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за испоручену опрему је минимум 12 месеци. Захтеви у погледу гарантног
рока ближе су дефинисани моделом уговора и обрасцем понуде.
10) Валута и начин на који мора бити 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.
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.
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11) ПОДАЦI О ВРСТI, САДРЖIНI, НАЧIНУ ПОДНОШЕЊА, ВIСIНI I РОКОВIМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА IСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави IЗЈАВУ О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО
МЕНIЦЕ потписану и печатом оверену.

Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи
обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих
уговорних обавеза.
Понуђач, коме буде додељен уговор, обавезан је:
* да у року од три дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу сопствену бланко
потписану и оверену меницу за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од рока за доставу добара; са меничним
овлашћењем,
*приликом примопредаје преда Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу за
отклањање недостатака у гарантном року - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности 30 дана дужим од гарантног рока са меничним овлашћењем,
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног
лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са
меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и
копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача.
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршава
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
12) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података
које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља
понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
13)Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова
За предметну набавку не постоји техничка документација и планови.
14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
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Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил јн@горњимилановац.рс тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, одговор 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 (и указивањем на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр. 53/2018”.
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) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити 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) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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17)
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним
упуством о садржини поднетог захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил:
jn@gornjimilanovac.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да 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 којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Горњи Милановац, јавна набавка ЈН
28/2016;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18.Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од
пет дана од дана закључења уговора.

Страна 38 од 39

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.10/18
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. Закона о јавним
набавкама.
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