ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
Петроварадин
Прерадовићева 2
Број: 1372/2-4
Дана: 10.01.2020. год.
страница: http://www.vojvodinasume.rs

ПРЕЧИШЋЕН ТЕKСТ KОНKУРСНЕ ДОKУМЕНТАЦИЈЕ,
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:

- РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019. год. (ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА)
Редни број јавне набавке: 116
(у складу са I Одлуком о изменама и допунама
конкурсне документације бр. 1372/2-3 од 10.01.2020.)

Позив за подношење понуда бр. 116, објављен је на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 30.12.2019. године.
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Ова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА припремљена је на основу чл. 39. и 61. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник
РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара:
Радионички и резни алати и прибор 2019.год. број 1732 од 10.12.2019. године, Одлуке
о измени и допуни Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
добара: Радионички и резни алати и прибор 2019.год. број 1732/1 од 24.12.2019.
године, Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1733 од 10.12.2019.
године и Одлуке о измени и допуни решења о образовању комисије број 1733/2 од
12.12.2019. године.
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Глава
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Поглавље
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4.
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4.4.
4.5.
4.6
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4.8

Садржај
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Врста поступка јавне набавке
Предмет јавне набавке
Циљ поступка
Контакт особе
Пропратни образац
Право учешћа
Припремање понуде
Подношење понуде
Отварање понуда
Рок за доношење одлуке додели уговора
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки,
навођење критеријума за оцењивање
ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ) И ДР.
Врста добара (техничке спецификације)
Место извршења, рок извршења, цена, начин и услови плаћања, контрола,
рок важења понуде, начин спровођења контроле , гаранција квалитета,
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈУ ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и
додатни услови из члана 76. Закона
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
Изјава о испуњености услова за учешће
Изјава подизвођача
Изјава понуђача из заједничке понуде
Изјава чланова групе понуђача
Изјава из члана 75. став 2. Закона
Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Језик на коме понуда мора бити сачињена
Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена
Партије, варијанте
Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87 став 6 Закона
Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити
да учествује у више заједничких понуда
Понуда са подизвођачем
Заједничка понуда
Захтеви у погледу места извршења набавке,променљивости цена,начина и
услова плаћања и других околности од којих зависи прихватљивост понуде
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена
Критеријум за оцењивање понуде
Подаци о врсти,садржини и начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Заштита поверљивости података
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно
његовог подизвођача,исправљање рачунских грешака
Обавезе понуђача по члану 74 став 2 Закона о јавним набавкама
Обавезе понуђача по члану 75 став 2 Закона о јавним набавкама
Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Негативна референца
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за партију 1 и 2
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Укупан број страна конкурсне документације: 74.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
1.1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева бр.2.
Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs

Остали подаци о наручиоцу:
ПИБ: 101636567 Матични број: 08762198
Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка АД Београд
Шифра делатности: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности
Број регистровања за ПДВ: 132716493
Телефон: 021/431-144 Телефакс: 021/431-144
1.2. 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.
1.3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра: Радионички и резни алати и прибор 2019. год.
према спецификацији наведеној у глави 3. Конкурсне документације под насловом
,,Техничке карактеристике,,.
1.4. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће
бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Уговори се
закључују по партијама.
1.5. Контакт особе
радним данима (понедељак-петак) 07-15 час.
Милоје Ћировић, маст.инж.шум. – e-mail: miloje.cirovic@banatsume.rs
Зоран Петаковић, дипл.инж.шум. - е-mail: p.zoran.007@gmail.com
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1.6. Пропратни образац
(образац попунити и залепити на коверту/кутију – или га дословно преписати на
коверат/кутију и попунити)
Датум и сат подношења: __________________________________
(попуњава Писарница код наручиоца)
НЕ ОТВАРАТИ! - ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:
- Радионички и резни алати и прибор 2019. год. –
РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 116
ЗА ПАРТИЈУ/е БРОЈ:__________
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
ПОНУЂАЧ:
назив: ________________________________________________________________
адреса: _______________________________________________________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________.

ПОНУДА се доставља у једном паковању (коверат или кутија), збирно упакована,
без обзира на број партија за које се подноси, а на паковању мора бити налепљен
или дословно преписан горњи образац. На том образцу понуђач уписује бројеве
партија за које подноси понуду.
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1.7. Право учешћа
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица
која испуњавају услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност
услова се доказује према члану 77. истог Закона, све према Упутству за доказивање
испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији.
1.8.Припремање понуде
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом
и морају да доказују да понуђачи испуњавају све законом и подзаконским актима
прописане услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива
за подношење понуда.
1.9. Подношење понуде
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин,
Прерадовићева 2 примљена до 15.01.2020. године, најкасније до 10,00 часова.
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији
залепљеним и попуњеним обрасцем из поглавља 1.6. или дословно преписаним и
попуњеним.
Понуде које нису примљене код наручиоца до 15.01.2020. године, до 10,00 часова,
поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су
неблаговремено поднете.
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси за једну или за обе
партије и то за целокупан предмет набавке - за све ставке које су наведене у
партијама.
Понуда која не обухвата све ставке у партији, је неприхватљива.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен у Поглављу 5.4. ове Конкурсне документације.
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1.10. Отварање понуда
Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 15.01.2020.
године у 10,30 часова у ЈП «Војводинашуме» у Петроварадину, ул. Прерадовићева
бр. 2.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају
Комисији наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања
понуда .
1.11. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски
услови, у року до 10 дана од дана отварања понуда. Уговор ће бити достављен
понуђачу у року од 8 дана од дана стицања Законом прописаних услова, у складу са
чл. 149. став 6. Закона.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
набавки, критеријум за избор
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ су ДОБРА:
Радионички и резни алати и прибор 2019.год.
Шифра и назив из општег речника набавке:
- алати - 44510000;
- прибор- 44523300;
- опрема за радионице - 43800000;
Предмет јавне набавке обликован је у две партије, према следећем:
Ред. бр. РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019.год.
партије
1.
Радионички алати и опрема
Резни прибор, урезнице, нарезнице, бургије, ножеви, кључеви разни
2.
и др.
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3. ВРСТА ДОБАРА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), место извршења, рок извршења, цена,
начин и услови плаћања, контрола, рок важења понуде, начин спровођења контроле, гаранција
квалитета,
3.1. Врста добара (техничке спецификације):
ПАРТИЈА 1: Радионички алати и опрема
ШГ „БАНАТ“ ПАНЧЕВО
Р.
Назив добра
бр
1. Alat u garnituri "UNIOR"932-137 ili ekvivalent (137 delova) u kutiji sa 5 pregrada
Kutija petodelna sa alatom 932-137
broj komada u garnituri 137 sa kutijom: sastav
garniture:
ključevi
vilasti
dimenzija
6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23;24x26;
25x28;30x32 ,materijal hrom-vanadijum,kovan,hromiran,polirani vrhovi,izrađeni po
standardu ISO10102; Ključevi okasti dimenzija:6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;
20x22;21x23;24x26;25x28;30x32 izrađeni od materijala hrom-vanadijum,kovani,polirani,
obuhvatni deo sa LIFE profilom,izrađen po standardu ISO10104 ;Ključevi za starter
dimenzija: 11x13;13x17;14x17;15x16;19x22 izrađeni od materijala hrom-vanadijum,
kovani,hromirani; Ključ za točak 24mm,izrađen od materijala hrom-vanadijum,
kovan,hromiran ,po standardu ISO DIn 3112 ukupne dužine 355mm sa trnom dužine
400mm;
Ključ nasadni 1/2" šestougaoni: dimenzija: 10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 izrađeni od premium hrom-vanadijum čelika,poliran,po
standardu ISO 2725-1; Zglob kardanski prihvat 1/2",izrađen od premium hrom-vanadijum
čelika ,kovan hromiran ukupne dužine +/- 10%= 75,5mm ; Nastavak prihvat 1/2" ,izrađen
od hrom-vanadijuma,kovan,poliran,dužine 125mm;
Nastavka prihvat 1/2",izrađen od
hrom-vanadijum ,kovan,poliran,dužine 250mm; T-ručica prihvat 1/2",izrađena od
premium hrom-vanadijum čelika ,kovana,polirana ,dužine L-300mm;
Čegrtaljka
dvosmerna L260mm ,prihvat 1/2",mehanizam sa 75 zuba,radni ugao 4,8 stepeni sa
sigurnosnim sistemom fiksiranja,izrađena od premium flex hrom-vanadijum čelika,ručka sa
dvokomponentnim navlakama; Ručica sa zglobom prihvat 1/2" L-380mm.izrađena od
materijala hrom-vanadijum,ergonomska ,dvokomponentna drška po standardu ISO 3315;
Ključ nasadni 1/4" dimenzija: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13, izrađeni od hromvanadijuma, kovani, hromirani; Nastavci 1/4" duži L-150mm i kraći L-55mm, izrađeni od
hrom-vanadijuma,kovani,hromirani po standardu ISO 3316 T-ručka prihvat 1/4" L-120mm,
izrađena od hrom-vanadijuma po standardu ISO 3315; Čegrtaljka dvosmetna prihvat 1/4"
L-157mm,mehanizam sa 40 zuba, radni ugao 9 stepeni,sa sigurnosnim sistemom
fiksiranja,izrađena od specijalnog alatnog čelika,ručka sa dvokomponentnim navlakama;
Ručica sa zglobom prihvat 1/4" L-150mm izrađena od materijala hrom-vanadijum,
ergonomska, dvokomponentna drška po standardu ISO 3315; Ključ za filter sa trakom,
izrađen od hrom vanadijuma sa gumiranom trakom za filtere do Fi60mm; Imbus ključevi
dimenzija; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19; izrađeni od hrom-vanadijuma, niklovan po
standardu ISO 2936; Klešta za kablovske stopice 1,5-6mm2; Klešta grip L-175mm ,čeljusti
kovane,prihvat Fi30mm; Klešta za opruge kočnica L-325mm ,od specijalnog alatnog
čelika,kovana,čeljusti kaljene; Makaze za lim za rupe L280mm;od specijalnog alatnog
čelika ,rezne ivice induktivno kaljene na ca.62HRC,ručke obložene plastičnom masom;
Ispitivač napona 6-12/24V automobilski; Probojci 2, 3, 4, 5 dužine l-120mm, kaljeni,
materijal hrom-vanadijum, površinski lakirani; Obeleživač 5mm L-120,kaljen,materijal
hrom-vanadijum, površinski lakiran; Sekači pljosnati za metal L-150mm i L-250mm;
materijal hrom-vanadijum ,kovani,po standardu 6453; Sekač krstasti za metal L150mm,materijal hrom-vanadijum ,kovani,po standardu 6451; Montirači za gume L-400
mm 2 komada, izrađeni od hrom vanadijum; Čekić bravarski 300gr i 500gr, od ugljenilnog
alatnog čelika ,kovani,drška od jasena; Ključevi okasto-vilasti dimenzija: 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; izrađeni od hrom-vanadijuma,kovani,polirani
vrhovi,obuhvatni deo sa LIFE profilom,zrađen prema standardu ISO 3318 i 3113A; Klešta
kombinovana L-180; specijalni alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i ojačana, rezne
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јед.
мере
Gar.

кол.
2

2.

ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane ,robusne ručke obložene dvokomponentnim
navlakama, izrađena prema standardu ISO 5746; Klešta pljosnata L-140mm; materijal:
specijalni alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i ojačana čeljusti polirane ;robusne
ručke obložene dvokomponentnim navlakama, unutrašnje površine čeljusti nazubljene,
izrađena prema standardu ISO 5745: Klešta okrugla l-140mm, materijal: specijalni alatni
čelik kovana,robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađena prema
standardu ISO 5745 ;Sečice čeone L-160mm,specijalni alatni čelik, kovane,rezne ivice
induktivno kaljene, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama; Odvijači
pljosnati:0,5x3x80;0,8x4x100;1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150;1,2x8x175;1,6x10x200, vrh i stablo
od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan,stablo odvijača hromirano, vrh bruniran
ručka ergonomski oblikovana, ručica od trokomponentnog materijala, otvor u dršci za
kačenje; Odvijači krstasti: PH1x80;PH2x100;PH3x150;PH4x200,vrh i stablo od hromvanadijum-molibdena, kaljen i ojačan stablo odvijača hromirano, vrh bruniran, ručka
ergonomski oblikovana, ručica od trokomponentnog materijalaotvor u dršci za kačenje;
Odvijač PH2x25 kratki i odvijač 4x25 kratki, vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena,
kaljen i ojačan,stablo odvijača hromirano, vrh bruniran ručka ergonomski
oblikovana,ručica od trokomponentnog materijala,otvor u dršci za kačenje;Ključ nasadni za
svećice 21mm, nastavci prihvat 3/8 L-45 i L-75 od materijala hrom-vanadijum, kovani,
hromirani
Boca za argon sa priključcima za MIG 300/4 ( pištolji, creva, manometri ) veličina boce je
10 kg, polikabl sa pištoljem 4 metraza MUG 300/4 - ekolin 30A/ 15,5 V, 300A/29V,Reducir
ventil za CO2 sa manometrom.

Kom.

1

3.

Busilica srednja 1000 W ( MAKITA ) ili odgovarajuća

Kom.

1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bušilica velika 2000 W ( MAKITA ) ili odgovarajuća
Bušilica – Šrafilica sa punjačem ( MAKITA ) ili odgovarajuća
Breneri za autogeno sa rukohvatom garnitura Teleoptik GZV 35 ili odgovarajuće
Odvrtač pneumatski ½ sa nasadnim ključevima u kutiji 1565 ili odgovarajuće
Odvrtač pneumatski 3/4 sa nasadnim ključevima u kutiji 1575 ili odgovarajuće
Čegrtaljka pneumatska ½ sa nasadnim ključevima u kutiji 1555 ili odgovarajuće

Kom.
Kom.
Gar.
Gar.
Gar.
Gar.

1
1
1
2
2
1

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bušilica pneumatska 1515 H ili odgovarajuće
Brusilica pneumatska čeona 1516 ili odgovarajuće
Brusilica pneumatska ugaona 1516 A ili odgovarajuće
Brusilica pneumatska ugaona 1518 ili odgovarajuće
Pripremna grupa za pneumatski alat ½ 1502 ili odgovarajuće
Alat u torbi za auto električara 902/1 ili odgovrajuće

Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.

1
1
1
1
1
2

16.
17.
18.
19.
20

Kompresor 270 lit,snaga min. 4 kw, 380v, protok min 650 lit/min.,kapacitet min.10 bara, tešina min. 150kg.

Kom.
Gar.
Kom.
Kom.
Kom.

1
1
2
2
2

Kom.

1

Kom.

1

Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.

2
10
4
5
5

Kom.
Kom.
Kom.
Kom.

5
5
5
5

23.
24.
25.
26.
27.

Gedore dvanaestougaone 190 BI 12 P 24 ili odgovarajuće
Klešta švedska 600 mm
Dizalica hidraulična 12 t
Dzalica hidraulična 20 t
Mazalica pneumatska APAC 1798 PN ili odgovarajuća, garažna,13 kg, 6-8 bara,pumpa 400
bara, vazduh 290 l/min., creva 2 m., tešina 15 kg.
Aparat za varenje CO2 380-400 V , osigurač 16 A, Struja 30-300 A napon hoda 65 V, žica 0,8
– 1,2 , masa 75 kg, sa bocom i priključcima.
Klješta seger dugačka
Creva za pneumatske priključke ½ 12 m.
Creva za pneumatske priključke ¾ 12 m.
Spojnice pneumatske ½ muške
Spojnice pneumatske ½ ženske

28.
29.
30.
31.

Spojnice pneumatske ¾ muške
Spojnice pneumatske ¾ ženske
Ključ vilasto – okasti 36
Ključ vilasto – okasti 41

21.
22.
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32. Ključ vilasti 50
33. Ključ vilasti 55
34. Ključ vilasti 60
ШГ“СОМБОР“ СОМБОР
Р.б Назив добра
р
1.
Ključ viljuškasto okasti 125/1 6-32CB ili odgovarajuće
2.
Ključ za filter sa lancem 206/2 ili odgovarajuće
3.
Ključ imbus 220/3 PB 3-19/10 ili odgovarajuće
4.
Ključ okasti jednostrani savijeni 178/2 36 ili odgovarajuće

Kom.
Kom.

2
3

Kom.

2

јед.ме
ре
Gar
kom
Gar.
Kom

кол.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ključ okasti jednostrani savijeni 178/2 41 ili odgovarajuće
Ključ prosečeni 183/2CB 8-32 ili odgovarajuće
Klešta kombinovana 406/4G 160 ili odgovarajuće
Klešta grip 430/3 250 ili odgovarajuće
Klešta sečice kose 461/4G 160 ili odgovarajuće
Klešta za seger spoljna prava 532PLUS/1DP 180 10-25 D=1,8 ili odgovarajuće
Klešta za seger 536 PLUS/1DP 180 12-25 D=1,8 ili odgovarajuće

Kom
Gar
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.

1
1
4
2
2
3
3

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Klešta za seger spoljna savijena 534 PLUS/1DP 180 10-25 D=1,8 ili odgovarajuće
Klešta za seger unutrašnja savijena 538PLUS/1DP 180 12-25 D=1,8 ili odgovarajuće
Odvijači TBI kombinovani 607CS7TBI ili odgovarajuće
Izbijači u garnituri 647 ili odgovarajuće
Sekač za metal pljosnati 666/6A 240 ili odgovarajuće
Sekač pljosnati 670/6 200 ili odgovarajuće

Kom.
Kom
Gar
Gar.
kom
kom

3
3
1
2
1
1

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Izvlakač trokraki 682/2 240x300 ili odgovarajuće
Merni listići 701 0.05-1/20 ili odgovarajuće
Klešta za opruge kočnica 431/2 ili odgovarajuće
Vilasto okasti hrom vanadijum 10mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 12mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 13mm

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
2
1
5
5
6

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vilasto okasti hrom vanadijum 14mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 17mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 19mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 22mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 24mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 27mm

kom
kom
kom
kom
kom
kom

5
5
5
5
4
2

30.
31.
32
33.
34.
35.

Vilasto okasti hrom vanadijum 30mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 32mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 36mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 41mm
Klešta špic prava 506/4g 160 ili odgovarajuće
Odvijači SET ravni 4,5,6x110

kom
kom
kom
Kom.
Kom.
Gar.

2
2
1
1
2
2

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Sekač 200-300mm
Sekač 500-600mm
Klešta sečice 160mm
Uvlakač za klipove Ø 90- 175
Električna lemilica 100 W
Hidraulična dizalica 10t

Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.

1
1
2
2
1
4

42.
43.

Gedore hrom vanadijum velike 1/2" 10 – 32 mm
Gedore hrom vanadijum male 1/4" 6-13 mm

Gar.
Gar.

2
2
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1
1
1
1

ШГ „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
Р.
Назив добра
бр
1. Alat u garnituri "UNIOR"932-137 ili ekvivalent (137 delova) u kutiji sa 5 pregrada
Kutija petodelna sa alatom 932-137 broj komada u garnituri 137 sa kutijom: sastav
garniture: ključevi vilasti dimenzija 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23;
24x26;25x28;30x32 ,materijal hrom-vanadijum,kovan,hromiran,polirani vrhovi,izrađeni po
standardu ISO10102; Ključevi okasti dimenzija: 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;
20x22;21x23;24x26;25x28;30x32 izrađeni od materijala hromvanadijum,kovani,polirani,
obuhvatni deo sa LIFE profilom,izrađen po standardu ISO10104 ;Ključevi za starter
dimenzija: 11x13;13x17;14x17;15x16;19x22 izrađeni od materijala hrom-vanadijum,
kovani,hromirani; Ključ za točak 24mm,izrađen od materijala hrom-vanadijum,
kovan,hromiran ,po standardu ISO DIn 3112 ukupne dužine 355mm sa trnom dužine
400mm; Ključ nasadni 1/2" šestougaoni: dimenzija: 10,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 izrađeni od premium hrom-vanadijum čelika,poliran,po
standardu ISO 2725-1; Zglob kardanski prihvat 1/2",izrađen od premium hrom-vanadijum
čelika ,kovan hromiran ukupne dužine +/- 10%= 75,5mm ; Nastavak prihvat 1/2" ,izrađen
od hrom-vanadijuma,kovan,poliran,dužine 125mm;
Nastavka prihvat 1/2",izrađen od
hrom-vanadijum ,kovan,poliran,dužine 250mm; T-ručica prihvat 1/2",izrađena od premium
hrom-vanadijum čelika ,kovana,polirana ,dužine L-300mm; Čegrtaljka dvosmerna
L260mm ,prihvat 1/2",mehanizam sa 75 zuba,radni ugao 4,8 stepeni sa sigurnosnim
sistemom fiksiranja,izrađena od premium flex hrom-vanadijum čelika,ručka sa
dvokomponentnim navlakama; Ručica sa zglobom prihvat 1/2" L-380mm.izrađena od
materijala hrom-vanadijum,ergonomska ,dvokomponentna drška po standardu ISO 3315;
Ključ nasadni 1/4" dimenzija: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13, izrađeni od hromvanadijuma, kovani, hromirani; Nastavci 1/4" duži L-150mm i kraći L-55mm, izrađeni od
hrom-vanadijuma,kovani,hromirani po standardu ISO 3316 T-ručka prihvat 1/4" L-120mm,
izrađena od hrom-vanadijuma po standardu ISO 3315; Čegrtaljka dvosmetna prihvat 1/4"
L-157mm,mehanizam sa 40 zuba, radni ugao 9 stepeni,sa sigurnosnim sistemom
fiksiranja,izrađena od specijalnog alatnog čelika,ručka sa dvokomponentnim navlakama;
Ručica sa zglobom prihvat 1/4" L-150mm izrađena od materijala hrom-vanadijum,
ergonomska, dvokomponentna drška po standardu ISO 3315; Ključ za filter sa trakom,
izrađen od hrom vanadijuma sa gumiranom trakom za filtere do Fi60mm; Imbus ključevi
dimenzija; 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19; izrađeni od hrom-vanadijuma, niklovan po
standardu ISO 2936; Klešta za kablovske stopice 1,5-6mm2; Klešta grip L-175mm ,čeljusti
kovane,prihvat Fi30mm; Klešta za opruge kočnica L-325mm ,od specijalnog alatnog
čelika,kovana,čeljusti kaljene; Makaze za lim za rupe L280mm;od specijalnog alatnog
čelika ,rezne ivice induktivno kaljene na ca.62HRC,ručke obložene plastičnom masom;
Ispitivač napona 6-12/24V automobilski; Probojci 2, 3, 4, 5 dužine l-120mm, kaljeni,
materijal hrom-vanadijum, površinski lakirani; Obeleživač 5mm L-120,kaljen,materijal
hrom-vanadijum, površinski lakiran; Sekači pljosnati za metal L-150mm i L-250mm;
materijal hrom-vanadijum ,kovani,po standardu 6453; Sekač krstasti za metal L150mm,materijal hrom-vanadijum ,kovani,po standardu 6451; Montirači za gume L-400
mm 2 komada, izrađeni od hrom vanadijum; Čekić bravarski 300gr i 500gr, od ugljenilnog
alatnog čelika ,kovani,drška od jasena; Ključevi okasto-vilasti dimenzija: 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; izrađeni od hrom-vanadijuma,kovani,polirani
vrhovi,obuhvatni deo sa LIFE profilom,zrađen prema standardu ISO 3318 i 3113A; Klešta
kombinovana L-180; specijalni alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i ojačana, rezne
ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane ,robusne ručke obložene dvokomponentnim
navlakama, izrađena prema standardu ISO 5746; Klešta pljosnata L-140mm; materijal:
specijalni alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i ojačana čeljusti polirane ;robusne
ručke obložene dvokomponentnim navlakama, unutrašnje površine čeljusti nazubljene,
izrađena prema standardu ISO 5745: Klešta okrugla l-140mm, materijal: specijalni alatni
čelik kovana,robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama, izrađena prema
standardu ISO 5745 ;Sečice čeone L-160mm,specijalni alatni čelik, kovane,rezne ivice
induktivno kaljene, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama; Odvijači
pljosnati:0,5x3x80;0,8x4x100;1,0x5,5x125; 1,2x6,5x150;1,2x8x175;1,6x10x200,
vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan,stablo odvijača hromirano, vrh
bruniran ručka ergonomski oblikovana, ručica od trokomponentnog materijala, otvor u
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јед.ме
ре
Gar

кол.
1

2.

dršci za kačenje; Odvijači krstasti: PH1x80;PH2x100;PH3x150;PH4x200,vrh i stablo od
hrom-vanadijum-molibdena, kaljen i ojačan stablo odvijača hromirano, vrh bruniran, ručka
ergonomski oblikovana, ručica od trokomponentnog materijalaotvor u dršci za kačenje;
Odvijač PH2x25 kratki i odvijač 4x25 kratki, vrh i stablo od hrom-vanadijum-molibdena,
kaljen i ojačan,stablo odvijača hromirano, vrh bruniran ručka ergonomski oblikovana,ručica
od trokomponentnog materijala,otvor u dršci za kačenje;Ključ nasadni za svećice 21mm,
nastavci prihvat 3/8 L-45 i L-75 od materijala hrom-vanadijum, kovani, hromirani
BRUSLICA BOSCH GWS 22-230H ili ekvivalent OPIS:

kom

1

3.

Snaga 2200 W Broj obrtaja 6500 1/min Glava vretena M14 Disk 230 mm Težina 5.2 kg
Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka,
Štitnik
BRUSLICA BOSCH GWS 9-125 ili ekvivalent OPIS:

kom

1

4.

Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Predana
snaga 450 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač
Dvostruki • Obim isporuke: Dodatna drška, Štitnik, Ključ za navrtke, Kartonska kutija.
Bušilica BOSCH GBM 13-2 RE ili ekvivalent OPIS:

kom

1

5.

Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.000 / 3.000 min-1 Težina 2,4 kg
Nominalni broj obrtaja 500 / 1.750 min-1 Nominalni obrtni momenat 6,8 / 2,5 Nm
Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" – 20 UNF Obrtni moment, maks. 39,5 / 12,5 Nm
Prečnik bušenja u aluminijumu 20 / 12 mm Prečnik bušenja u drvetu 32 / 20 mm Prečnik
bušenja u čeliku 13 / 8 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška,
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm
Inverterski aparat za varenje-ISKRAVAR 200 ili ekvivalent

kom

1

6.

Aparat za punjenje klima-BOSCHOLUTION-SFX EKLOT 6730 ili ekvivalent OPIS:

kom

1

7.

Kompresor radionički

gar

1

8.

Zapremina min.270 litara.Snage min.4 kw.
Protok min.650 l/min.
Kapacitet min.10 bara.
Težina min.150 kg.
Hidraulična presa 50 tona

kom

1

9.

Pegla za krpljenje guma

kom

1

јед.ме
ре

кол.

kom

1

kom

1

Konstruisane za vulkanizaciju i popravku traktorskih, kamionskih, i građevinskih mašina do
25 "; Snaga min. 1200 W; Grejna grupa 2x600W; Radna temperatura min. 150 stepeni C;
sila pritiska:800-1000 daN
„ЛОВОТУРС“
Р.
бр

1.

Paletni viljuškar nosivosti 2500 kg
OPIS PROIZVODA












2.

Назив добра

Materijal:Čelični dekapirani lim
proizveden u skladu sa standardnom EN1757-2
kapacitet tereta: max: 2500 kg
maksimalna visina dizanja: 205 mm
minimalna visina viljuški: 85 mm
dužina viljuški - nosača: 1150 mm
širina viljuškara: 540 mm
širina jedne viljuške - nosača: 160 mm
prednji točkovi: izrađeni od poliuretana ø 80 x 70 mm
upravljački točak: izrađen od poliuretana ø 200 x 50 mm
težina viljuškara: 80kg

Klešta švedska, 2 cola
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ПАРТИЈА 2: Резни прибор, урезнице, нарезнице, бургије, ножеви, кључеви разни и
др.
ШГ СОМБОР
Ред.бр.
1.

Назив добра: Спиралне бургије
Ø2,0mm HSSE Co5 VA DIN 338

Јед.м.
kom

кол.
10

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ø3,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø3,2mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø4,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø4,2mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø4,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø5,0mm HSSE Co5 VA DIN 338

kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
5
5
15
5
20

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ø5,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø6,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø6,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø7,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø8,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø8,5mm HSSE Co5 VA DIN 338

kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
20
10
10
20
20

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ø9,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø9,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø10,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø10,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø11,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø11,5mm HSSE Co5 VA DIN 338

kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
10
15
15
5
5

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ø12,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø12,5mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø13,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø14,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø15,0mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ø16,0mm HSSE Co5 VA DIN 338

kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
10
3
5
1
3

26.
27.
28.

Ø17,0mm MK2 HSSE Co5 VA DIN 345
Ø18mm MK2 HSSE Co5 VA DIN 345
Ø18mm MK2 HSSE Co5 VA DIN 346

kom
kom
Kom.

1
1
1

Јед.м.

кол.

Garnitura

1

ШГ „Банат“ Панчево
Ред.
број

Назив добра

1

Spriralna burgija 1-13/0,5 HSSE Co VA DIN 338

2

Spriralna burgija Ø 14/MK 1 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

3

Spriralna burgija Ø 15/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

4

Spriralna burgija Ø 16/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

5

Spriralna burgija Ø 17/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

6

Spriralna burgija Ø 18/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

7

Spriralna burgija Ø 19/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1
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8

Spriralna burgija Ø 20/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

9

Spriralna burgija Ø 21/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

10

Spriralna burgija Ø 22/MK 2 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

11

Spriralna burgija Ø 30/MK 3 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

12

Spriralna burgija Ø 35/MK 4 HSSE Co VA DIN 345

komad

1

13
14

Ureznici HSS-ručni M4 ISO 2 > 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M5 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad
komad

1
1

15

Ureznici HSS-ručni M6 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

16

Ureznici HSS-ručni M8 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

2

17

Ureznici HSS-ručni M10 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

2

18

Ureznici HSS-ručni M12 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

19

Ureznici HSS-ručni M14 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

20

Ureznici HSS-ručni M16 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

21

Ureznici HSS-ručni M18 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

22

Ureznici HSS-ručni M20 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

23

Ureznici HSS-ručni M22 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

24

Ureznici HSS-ručni M24 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

25

Ureznici HSS-ručni M27 ISO 2 > 3xd DIN 352

komad

1

26

Ureznici HSS-ručni M 8 x1

ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

27

Ureznici HSS-ručni M 10x1

ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

28

Ureznici HSS-ručni M 12x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

29

Ureznici HSS-ručni M 14x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

30

Ureznici HSS-ručni M 16x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

31

Ureznici HSS-ručni M 18x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

32

Ureznici HSS-ručni M 20x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

33

Ureznici HSS-ručni M 22x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

34

Ureznici HSS-ručni M 24x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

35

Ureznici HSS-ručni M 36x1,5 ISO 2 >3xd DIN 2181

komad

1

36
37

Nareznica ručna M4 HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M5 HSSE nitririna DIN 22568

komad
komad

1
1

38

Nareznica ručna M6 HSSE nitririna DIN 22568

komad

2

39

Nareznica ručna M8 HSSE nitririna DIN 22568

komad

2

40

Nareznica ručna M10 HSSE nitririna DIN 22568

komad

2

41

Nareznica ručna M12 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

42

Nareznica ručna M14 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

43

Nareznica ručna M16 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

44

Nareznica ručna M18 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

45

Nareznica ručna M

20

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

46

Nareznica ručna M

22

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

47

Nareznica ručna M

24

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

48

Nareznica ručna MF 8x1

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

49

Nareznica ručna MF 10x1

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1
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50

Nareznica ručna MF 12x1

HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

51

Nareznica ručna MF 14x1,5 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

52

Nareznica ručna MF 16x1,5 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

53

Nareznica ručna MF 18x1,5 HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

54
55
56

Nareznica ručna MF 22x1,5 HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 24x1,5 HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 36x1,5 HSSE nitririna DIN 22568

komad
komad
komad

1
1
1

ШГ „Сремска Митровица“
Редни
број

НАЗИВ ДОБРА

Јед.мере

кол.

1.

Spiralna burgija Ø3,2 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

10

2.

Spiralna burgija Ø4,0 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

10

komad

5

3.

Spiralna burgija Ø4,2 HSSE Co5 VA DIN 339

4.

Spiralna burgija Ø4,5 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

5.

Spiralna burgija Ø5 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

6.

Spiralna burgija Ø5.5 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

7.

Spiralna burgija Ø8.5 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

8.

Spiralna burgija Ø9 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

9.

Spiralna burgija Ø12 HSSE Co5 VA DIN 338

komad

5

10.

Spiralna burgija Ø14/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

komad

5

11

Spiralna burgija Ø15/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

5

12

Spiralna burgija Ø16/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

5

13

Spiralna burgija Ø17/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

5

14

Spiralna burgija Ø18/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

3

15

Spiralna burgija Ø19/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

3

16

Spiralna burgija Ø20/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

3

17

Spiralna burgija Ø21/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

3

18

Spiralna burgija Ø22/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

Komad

3

19

Spiralna burgija Ø30/MK1 HSSE Co5 VA DIN 345

komad

2

20.

Ureznici HSS-ručni M5 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

21.

Ureznici HSS-ručni M6 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

komad

3

22.

Ureznici HSS-ručni M8 ISO 2 > 3 x d DIN 352

23.

Ureznici HSS-ručni M10 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

24.

Ureznici HSS-ručni M12 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

25.

Ureznici HSS-ručni M14 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

26.

Ureznici HSS-ručni M16 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

27.

Ureznici HSS-ručni M18 ISO 2 > 3 x d DIN 352

komad

3

komad

3

28.

Ureznici HSS-ručni M14x1,5 ISO 2 > 3 x d DIN 2181
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29.

Ureznici HSS-ručni M22x1,5 ISO 2 > 3 x d DIN 2181

komad

3

30.

Ureznici HSS-ručni M24x1,5 ISO 2 > 3 x d DIN 2181

komad

3

31.

Nareznica ručna M4 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

32.

Nareznica ručna M5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

33.

Nareznica ručna M6 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

34.

Nareznica ručna M8 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

35.

Nareznica ručna M10 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

36.

Nareznica ručna M12 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

37.

Nareznica ručna M14 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

38.

Nareznica ručna MF 14x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

39.

Nareznica ručna MF 16x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

40.

Nareznica ručna MF 18x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

41.

Nareznica ručna MF 20x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

42.

Nareznica ručna MF 22x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

43.

Nareznica ručna MF 24x1,5 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

44.

Nareznica ručna MF 24x2,0 HSSE nitrirana DIN 22568

komad

3

45.

Strugarski nož ISO 2R 20x20 P25/30 DIN 4972

komad

5

46.

Strugarski nož ISO 2R 25x25 P25/30 DIN 4972

komad

5

47.

Strugarski nož ISO 2R 20x20 K10/20 DIN 4972

komad

10

48.

Strugarski nož ISO 7 20x12 P25/30 DIN 4981

komad

10

49.

Strugarski nož ISO 7 25x16 P25/30 DIN 4981

komad

10

50.

Strugarski nož ISO 7 20x12 K10/20

komad

10

51.

Strugarski nož ISO 7 25x 16 K10/20 DIN 4981

komad

10

52.

Strugarski nož ISO 9 16x16 P25/30 DIN 4974

komad

10

53.

Nož trapezni 12x3x160 Co10% DIN 4964/E IAT

komad

5

54.

Nož kvadratni 10x10x160 Co10% DIN 4964/E IAT

komad

5

55.

Nosač noževa za strug POTISJE PA 30

komad

1

„ЛОВОТУРС“
Р.
бр

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10.
11
12.
13.

Назив добра

Spiralna burgija Ø 3,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 4,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 5,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 6,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 7,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 8,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 9,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 10,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 12,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Spiralna burgija Ø 16,0 mm HSSE Co5 VA DIN 338
Ureznici HSS ručni M 3 , ISO DIN 352
Ureznici HSS ručni M 4 , ISO DIN 352
Ureznici HSS ručni M 5 , ISO DIN 352
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јед.ме
ре

кол.

kom
kom
kom
k om
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

10
10
10
10
10
10
10
10
10
3
2
2
2

14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ureznici HSS ručni M 6 , ISO DIN 352
Ureznici HSS ručni M 8 , ISO DIN 352
Ureznici HSS ručni M 10 , ISO DIN 352
Ureznici HSS ručni M 12 , ISO DIN 352
Nareznica ručna M3 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M4 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M5 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M6 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M8 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M10 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M12 HSSE nitrirana DIN 22568
Nareznica ručna M14 HSSE nitrirana DIN 22568

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

3.2. Место испоруке, рок испоруке, цена, начин и услови плаћања, контрола,
рок важења понуде, начин спровођења контроле , гаранција квалитета и др. за обе
партије
Укупна количина добара представља процењене – оквирне потребе
Наручиоца за период од године дана, на који се закључује купопродајни уговор, те
Наручилац указује Понуђачима да у периоду реализације уговора, у зависности од
стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине
роба које ће се набављати могу бити мање од укупно уговорене количине. Понуђач
се унапред упознаје са могућношћу да укупно уговорени обим купопродаје не буде
остварен у целости, те учешћем у овој јавној набавци потврђује да неће захтевати
испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев према
Наручиоцу у случају наступања истог.
ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок да је у складу са произвођачевом гаранцијом и не
мање од 12 месеци.
СЕРВИС –ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГ ДОБРА У ГАРАНТНОМ РОКУ: најдуже 7 радних
дана од пријаве квара.
Сервис (отклањање квара) подразумева поправку/замену неисправног добра.
Понуђач је дужан да у наведеном временском року отклони квар на добру заменом
неисправног дела или достављањем адекватаног (по перформансама) заменског
добра.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
према одредбама модела уговора. Понуђена и испоручена добра морају бити нови, у
оригиналним фабричким паковањима, са приложеном техничком документацијом,
којом се гарантује оригиналност производа.
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Уз сваку испоруку,
понуђач је дужан да достави ПРОИЗВОЂАЧКУ
ДЕКЛАРАЦИЈУ/СПЕЦИФИКАЦИЈУ производа за модел добра који испоручује, са
упутством за употребу, из кога су видљиве основне техничке карактеристике, а из
којих наручилац може закључити да понуђач испоручује добро које је саобразно
ономе које наручилац захтева овом конкурсном документацијом.
У случају да је произвођачка декларација/спецификација на страном језику
и/или је упутство за употребу на страном језику, понуђач је дужан да достави исто на
страном језику и превод свих тих докумената на српски језик (у делу који обухвата
техничке карактеристике и упутство за употребу). У случају било каквог спора биће
валидан превод на српски језик.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање испоручених добара извршити
уплатом на рачун понуђача у року од минимум 30 дана од дана пријема уредно
испостављаних фактура за плаћање, а максимално 45 дана. Уколико понуђач понуди
краћи рок плаћања од минималног , његова понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
РОК ИСПОРУКЕ: Прва испорука најкасније 30 дана од дана пријема писменог
захтева Купца, из огранка за чије се потребе врши набавка. Остале испоруке
сукцесивно, у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева Купца, из огранка за
чије се потребе врши набавка.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацини по огранцима предузећа.
Адресе:
1. „Ловотурс“, Петроварадин, Прерадовићева 2
2. ШГ „Банат“ Панчево, Панчево, Лука Дунав бб
3. ШГ „Сомбор“, Бачки Моноштор, машинска радионица Каналска бб
4. ШГ „Сремска Митровица“, РЈ „Механизација“ Моровић, Шидска бб
ЦЕНА: Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве. Цена се
исказује као коначна , са свим урачунатим трошковима и попустима.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.
Понуђена добра морају испуњавати захтеване техничке карактеристике
(спецификације) из конкурсне документације.
Понуда која не задовољава услове квалитета биће оцењена као НЕОДГОВАРАЈУЋА.
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Одговарајуће добро:
Понуда мора да садржи доказе којима се потврђује да понуђена добра испуњавају
све тражене ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, према Поглављу 3. ове конкурсне
документације.
За свако понуђено добро из ПАРТИЈЕ 1 где је наведен произвођач

или тип, понуђач је дужан да уз понуду приложи као доказ каталог ,
или проспект, или декларацију и сл., за свако добро појединачно, са
преводом на српски језик. Ово правило важи без обзира да ли се нуди
добро где је наведен произвођач и тип, или се нуди еквивалентно
(одговарајуће) добро. Наведена техничка документација може бити
приложена у фотокопији.
За добра где је наведен произвођач и тип, понуђач може да
понуди еквивалентно (одговарајуће) добро истог произвођача,
идентичног или унапређеног техничког квалитета, уколико се
захтевано не може наћи на тржишту. Такође, понуђач може понудити
еквивалентно (одговарајуће) добро другог произвођача.
У случају понуде еквивалентног (одговарајућег) добра, уколико
је
приложена
документација
недовољна
за
доказивање
еквивалентности ( није довољно јасно да ли је добро одговарајућег
или напреднијег техничког квалитета у односу на тражени), наручилац
ће током оцењивања понуда проверити да ли понуђено добро
одговара минималним техничким захтевима Наручиоца, тј. да ли је
понуда, уколико нема битних недостатака, одговарајућа и
прихватљива.
За добра из ПАРТИЈЕ 2 понуђач прилаже извод из каталога
понуђеног добра (фотокопија).
Уколико понуда не садржи захтевани документ, као и ако
документација није преведена на српски језик, сматраће се да оваква
понуда има битни недостатак.
Наручилац ће прихватити ако понуђач, уместо напред захтеване

документације, приложи произвођачеву техничку спецификацију
и/или упоредне тестове перформанси објављене на wеб страницама
компанија/лабораторија које се званично баве тестирањем
предметних алата, све преведено на српски језик.
У случају понуђеног добра бољих техничких карактеристика од

захтеваног, не добијају се додатни бодови.
Напомињемо да ће се понуда свакако третирати као

неодговарајућа ако понуђач није доставио
захтевану техничку
документацију.
Наручилац свакако задржава право да од понуђача захтева на

увид ОРИГИНАЛ техничку документацију и тражи додатна објашњења,
приликом стручне оцене понуда, у складу са Законом.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( у даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:
4.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.
Закона и додатни услови из члана 76. Закона
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ( члан 75 Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да:
1)
је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2)
он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови 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,
3) ./.
4)
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији,
5)
да има вашећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе 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.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
У овој јавној набавци НЕ ЗАХТЕВАЈУ СЕ ДОДАТНИ УСЛОВИ.
Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у
члану 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона.
Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81. Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове за учешће из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. Изјаву из
члана 75 став 2 Закона, мора сачинити сваки понуђач из групе понуђача.
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4.2. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. Закона
Ред. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
број ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.
ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ
МОРА ДА ИСПУНИ

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

1.

Право на учешће у
поступку има понуђач ако
је РЕГИСТРОВАН КОД
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА,
ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.

Уз понуду се доставља, у оригиналу,
попуњена, потписана и оверена печатом
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ,
која је дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу (
образац у прилогу 4.3 ове конкурсне
документације).

2.

Право на учешће у
поступку има понуђач
уколико он и његов
законски заступник НИЈЕ
ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА:

Уз понуду се доставља, у оригиналу,
попуњена, потписана и оверена печатом
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ,
која је дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу (
образац у прилогу 4.3 ове конкурсне
документације).

- као члан организоване
криминалне групе,
- није
осуђиван
за
кривична дела против
привреде,
- кривична дела против
животне средине,
- кривично
дело
примања или давања
мита,
- кривично дело преваре.
3.

Право
на
учешће
у
поступку има понуђач ако
је ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ
ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И

Уз понуду се доставља, у оригиналу,
попуњена, потписана и оверена печатом
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ,
која је дата под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу (
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ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ у образац у прилогу
складу
са
прописима документације).
Републике Србије или
стране државе када има
седиште
на
њеној
територији.
4.

Право на учешће у поступку има
понуђач који има ВАЖЕЋУ
ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
која је предмет јавне набавке,
ако
је
таква
дозвола
предвиђена
посебним

4.3

ове

конкурсне

У ОВОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СЕ НЕ ТРАЖИ ТАКВА
ДОЗВОЛА

прописом.

5.

Право на учешће у
поступку има понуђач који
ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, И КОЈИ НЕМА
ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.

Уз понуду се доставља, у оригиналу,
попуњена, потписана и оверена печатом
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из члана 75
став 2 Закона, која је дата под пуном
моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу ( образац у прилогу 4.6. ове
конкурсне документације).

Напомене у вези доказивања услова :
- Испуњеност обавезних 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 тачки 4.3. овог поглавља конкурсне документације),
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.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у тачки 4.4. овог
поглавља конкурсне документације), која мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да достави Изјаву
понуђача из заједничке понуде (Образац изјаве понуђача из заједничке понуде,
дат је у тачки 4.5. овог поглавља конкурсне документације) која мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
- Сходно члану 79 став 2 ЗЈН, Наручилац је дужан да пре доношења одлуке о
додели уговора тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 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.
- Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
На основу члана 77 став 4, у вези члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, као заступник
понуђача :___________________________________________, са седиштем у
_________________, ул. _________________________ бр. ___, дајем следећу :
ИЗЈАВУ
о испуњености услова за учешће
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку за јавну набавку мале
вредности добара: РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019. год, Редни број јавне
набавке: 116, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, овим
ПОТВРЂУЈЕМ:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) ./.
4) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ПОНУЂАЧ

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.
___________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: 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.
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4.4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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: _____________________________________________________________
(навести назив и седиште подизвођача)
у поступку јавне набавке мале вредности добара: РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР
2019. год. редни број јавне набавке: 116, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку коју спроводи
наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, и то:
1) да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) да подизвођач и његов законски заступник није 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;
3) ./.
4) да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.

Место: _______________
Датум: _______________

__________________________
М.П.
потпис одговорног лица
Подизвођача

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача 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.
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4.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
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 из заједничке понуде групе понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
из
______________________________________________________________________
(навести назив и седиште Понуђача из групе понуђача)

групе:

у поступку јавне набавке мале вредности добара: РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР
2018.год., редни број јавне набавке: 116, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку коју спроводи
наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, и то:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) да понуђач и његов законски заступник није 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;
3) ./.
4) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Место: _______________
М.П.
________________________

Датум: _______________

потпис одговорног лица
Понуђача из групе
понуђача

НАПОМЕНА: Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи све податке из
става 4. чл. 81 Закона о јавним набавкама. Уколико понуду подноси група понуђача – Ова Изјава
мора бити умножена, попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Page 26 of 74

4.6 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О
ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА
Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара: РАДИОНИЧКИ
И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019.год., коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“
Петроварадин, редни број набавке: 116.
Овлашћујемо члана групе: ______________________________________
(уписати пун назив и седиште)
__________________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе
заједничку понуду и заступа Групу понуђача пред наручиоцем.
Пун назив и седиште чланова групе

Потпис одговорног лица и печат члана
групе

Назив:____________________________
Седиште:__________________________
______________________________

_________________________
М.П.

Назив:___________________________
Седиште:__________________________
______________________________

_________________________
М.П.

Датум:________________

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
НОСИОЦА ПОСЛА

Место:____________________
М.П.
печат

__________________
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4.7.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача :
___________________________________________, са седиштем у _________________, ул.
_________________________ бр. ___, дајем следећу :
ИЗЈАВУ
о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку за јавну набавку мале
вредности добара: РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019. год. Редни број јавне
набавке: 116, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, овим :
 Изричито наводим да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине , те да НЕМА забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
ПОНУЂАЧ

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.
___________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, , ова изјава мора бити умножена онолико колико
има понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
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4.8. Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона
Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН
уколико:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) је понуђени рок важења понуде краћи од одређеног у конкурсној
документацији;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
4) не приложи потребне доказе да испуњава тражене тех. карактеристике
Под ДРУГИМ НЕДОСТАЦИМА понуде, због којих неће бити могуће утврдити
стварну садржину понуде или неће бити могуће упоредити је са другим
понудама, сматраће се ако нису испуњени следећи захтеви или је поступљено
противно следећим захтевима:
1. Понуда се подноси по партијама, за једну или за обе партије. Понуда мора
обухватити целокупан предмет набавке, што значи да понуда мора бити поднета за
све тражене ставке у партији. Понуда поднета за делимичан број ставки је
неприхватљива.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за обе
партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију
посебно.
2. Понуда се доставља на образцима конкурсне документације и мора бити јасна,
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Није
дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, образци се могу
фотокопирати.
3. Понуда не сме да садржи варијанте.
4. Понуда мора бити достављена у збирном омоту – коверти или кутији, затворена
на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. На коверти/кутији мора бити залепљен или дословно преписан обрасац
из поглавља 1.6. Пропратни образац у коме су попуњени тражени подаци и
назначене партије за које се подноси понуда. Без обзира за колико се партија
подноси понуда, понуђач све треба да спакује у један коверат/кутију.На
коверти/кутији мора бити залепљен или дословно преписан образац из И
поглавља тачка 6. Пропратни образац.
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5. Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће ( ИЗЈАВЕ из поглавља 4.3. ,
4.4., 4.5., 4.6. конкурсне документације), као и МОДЕЛ УГОВОРА - подносе се у
једном примерку, без обзира на број партија. Остали документи, образци, изјаве,
- подносе се искључиво у облику, форми, броју примерака и др. онако како је
наручилац навео у упутствима ове конкурсне документације која су дата код тог
образца/изјаве.
6. Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица
понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача и
печат понуђача на свим обрасцима где се то захтева, у супротном сматра се да
понуда има битне недостатке, обзиром да наручилац неће бити у могућности да
утврди веродостојност исте.
7. Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. обавезно морају бити избељени коректором и правилно попуњени, а место
начињене грешке парафирано и оверено печатом понуђача.
8. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик
мора бити сачињен како је објашњено у глави 5., поглавље 5.1. конкурсне
документације.
9. За свако понуђено добро из ПАРТИЈЕ 1, понуђач је дужан да уз понуду приложи
као доказ техничку документацију , за свако добро појединачно, са преводом
на српски језик, према упутствима наручиоца датим у поглављу 3.2. конкурсне
документације. Ово правило важи без обзира да ли се нуди добро захтеваног
произвођача и типа, или се нуди еквивалентно (одговарајуће) добро.
10.Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у поглављу
5.2. ове конкурсне документације.

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и
спецификације које су садржане у конкурсној документацији.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима
наручиоца у погледу садржине понуде , као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке, а од којих захтева и околности зависи прихватљивост
понуде.
5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на
страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и
превод тог документа на српски језик. Превод мора бити сачињен и оверен од
стране овлашћеног сталног судског преводиоца, нотара или другог надлежног
органа за сходни страни језик државе из које је понуђач. Понудом се сматрају сви
делови понуде и сви докази и документи који се прилажу уз понуду, што значи да за
све важи српски језик.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
Могућност подношења понуде у електронском облику , наручилац не предвиђа.
Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији
залепљеним обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни образац, или дословно
преписаним.
Понуда МОРА ДА САДРЖИ следеће:
1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће понуђача
у поступку јавне набавке ( ИЗЈАВЕ из поглавља 4.3 (ако има подизвођача онда
и 4.4; ако је у питању заједничка понуда онда и 4.5. и 4.6) и поглавља 4.7.
конкурсне документације - према упуствима које је дао наручилац), у једном
примерку, без обзира на број партија;
2. Уз понуду ЗА ПАРТИЈУ број 1, понуђач мора да достави техничку документацију
- каталог понуђених добара или сл., из којег ће се моћи видети да ли је
понуђено добро одговарајуће, односно да ли задовољава захтеване техничке
карактеристике, у односу на тражено добро.
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1. Уз понуду ЗА ПАРТИЈУ број 2, понуђач мора да достави техничку документацију
– извод из каталога за понуђено добаро, из којег ће се моћи видети да ли је
понуђено добро одговарајуће, односно да ли задовољава захтеване техничке
карактеристике, у односу на тражено добро.
2. Попуњен, потписан и оверен печатом ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ општи део и
посебни део за сваку партију-е за коју-е се подноси понуда (код заједничке
понуде понуда садржи обавезно и Споразум , као и Изјаву о именовању
носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили).
Образац понуде мора бити попуњен према захтевима образца – све
предвиђене колоне и рубрике. Образац понуде се подноси у једном
примерку за сваку партију посебно;
3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом МОДЕЛ
УГОВОРА у једном примерку, без обзира на број партија за које подноси
понуду ( модел уговора је једнообразан за обе партије ), а приликом израде
конкретног купопродајног уговора за одређену партију ће се дефинисати
поједине одредбе које се односе баш на ту партију. Члан 2 модела уговора
понуђач не треба да попуњава.
4. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац ИЗЈАВЕ из главе 9. конкурсне
документације - према упуствима које је дао наручилац), у једном примерку,
без обзира на број партија;
Образац трошкова припреме понуде није обавезан.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из
групе који ће потписивати и печатом оверавати образце дате у конкурсној
документацији ( Изјава чланова групе дата је у поглављу 6.2. конкурсне
документације), изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу , који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
5.3. Партије, варијанте

Набавка је обликована по партијама.
Понуда са варијантама није дозвољена.
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5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6.

Закона
Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да
измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са
ознаком: "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку
мале вредности добара, редни број набавке: 116.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач,
нити да учествује у више заједничких понуда
Понуђач 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, као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.6. Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, 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.;
- попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне
документације;
- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин
предвиђен у поглављу 4.4. конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
5.7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.
Обавезни саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава о испуњености обавезних услова
за учешће из поглавља 4.5. конкурсне документације, мора бити умножена,
попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача.
За сваког понуђача из групе понуђача, у општем делу Образца понуде мора да се
попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о понуђачу који је учесник у
заједничкој понуди“. Група понуђача може да се определи да образце потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образце.
ИЗЈАВА чланова групе понуђача о именовању носиоца посла , дата је у конкурсној
документацији уз Образац понуде, у поглављу 6.2. Изјаве које се дају под пуном
материјалном и кривичном дговорношћу, не може у име осталих да потпише
носилац посла, ови образци морају бити потписани и оверени печатом од стране
сваког понуђача из групе понуђача.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.8. Захтеви у погледу места испоруке , начина и услова плаћања и других
околности од којих зависи прихватљивост понуде
Све је дефинисано у поглављу 3.2. ове конкурсне документације.
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5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату
вредност.
Цене у понуди се исказујуна паритету: ЦЕНА ФРАНКО МЕСТО ИСПОРУКЕ код
наручиоца. Цене исказати као коначне, са свим урачунатим трошковима и
попустима.
Сви евентуални попусти у цени морају одмах бити исказани у њој, путем
приказивања коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се
цена исказује са свим трошковима набавке добара ( осигурање робе, трошкови
превоза, трошкови амбалаже и др.) без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати,током целог периода важности уговора.
Продавац (изабрани понуђач) нема право на повећање цене, по било ком
основу.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним.
5.10. Критеријум за оцењивање понуде:
Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Додатни критеријум:
У случају да два или више понуђача имају исту цену, као повољнија ће се вредновати
понуда која има дужи рок плаћања.
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 и исти
рок плаћања. Извлачење 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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5.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза средством финансијског обезбеђења,
како следи.
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико буде одабран као најповољнији , пре
закључења уговора, доставити:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,
- КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА (ФОТОКОПИЈА)
- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са
ОДЛУКОМ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА МЕНИЦА
И ОВЛАШЋЕЊА ("Сл. гласник РС", бр. 56/2011 и 80/2015) , а на основу члана 47а став 6.
ЗАКОНА О ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС",
бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)).
- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити
попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа,без
ПДВ, а у циљу доброг извршења посла, са роком важности 30 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла, односно реализацију уговора и свих
његових евентуалних анекса.
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65,
54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96),
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2
Текући рачун: 205-601-31
Матични број: 08762198

Код: Комерцијална банка АД Београд
ПИБ: 101636567

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП
''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до
_________________
динара
(словима:
_____________________________________________
динара),за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Купопродајног
уговора Радионички и резни алати и прибор 2019. год. ПАРТИЈА__________, број уговора ______
од ____________ год. или последњег анекса проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП
''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као Повериоца, да безусловно и неопозиво без
протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна
Дужника - Издаваоца менице __________________________________ из његових новчаних
средстава, односно друге имовине.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред
наведеног купопродајног Уговора бр.___________ од ______________ 2019.год. или трећег дана од
доспећа његовог последњег Анекса, а наплатити најкасније 30 дана након истека рока за коначно
извршење посла, односно реализацију уговора и свих његових евентуалних анекса.
Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у
случају да на нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања
приоритета у наплати са рачуна.
Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре
њене реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених
за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код
Дужника и других промена од значаја за правни промет.
Датум издавања Овлашћења

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
_____________________________
_____________________________
Адреса: __________________________________
__________________________________

____________________год.

Мат.бр. __________________________________
ПИБ __________________________________
Директор
М.П.
_______________________________
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5.12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем
понуда, као и препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се
достављати понуђачима, као ни једној другој особи која није званично укључена у
процес, све док се не објави име изабраног понуђача.
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане
у конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа
односи на државну, војну, службену или пословну тајну.
Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца
пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда, односно пријава.
Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са
документима у складу са степеном поверљивости.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца:
ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, или упућивањем захтева истовремено
истовремено на две електронске адресе: sminic@vojvodinasume.rs и
miloje.cirovic@banatsume.rs
са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку, редни број 116/19, или путем факса на број:
021/431-144
Уколико се комуникација врши електронским путем или факсом, то се може
вршити искључиво на означене електронске адресе и број факса и искључиво у
радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и
недеља су нерадни дани. У супротном, сматраће се да је наручилац исто
примио првог наредног радног дана, у радно време.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је
заинтересовано лице дужно да учини.
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.
4.14. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна
објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити
контрола код понуђача односно његовог подизвођача,
исправљање рачунских грешака
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 и контролу (увид)
код понуђача односно његовог подизвођача. 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).
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Уколико се рачунска грешка уочи у поступку отварања понуда, у циљу
економичности поступка, наручилац задржава право да уз сагласност присутног
понуђача/овлашћеног представника понуђача, изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом отварања понуде.
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.
5.15. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2. Закона
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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5.16. Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона
Право на учешће у поступку има понуђач који ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, И КОЈИ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.
Образац ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из члана 75. став 2. Закона, која је дата под
пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дат је у прилогу 4.7. ове
конкурсне документације.
5.17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу уговора
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се може поднети непосредно, електронском поштом, факсом
или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтев подноси
електронским путем или факсом, то се може вршити искључиво на напред означену
електронску адресу и број факса (наведено у тачки 12 овог поглавља. конкурсне
документације) и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до
15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација
врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев за заштиту права
примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се
посматрати благовременост захтева.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако
је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
ст 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.
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После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о
додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3 и 4.
члана 149 ЗЈН, 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 закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
a. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
b. 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;
c. износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
d. број рачуна: 840-30678845-06;
e. шифру плаћања: 153 или 253;
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f. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права (116/19);
g. сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; као и назив
наручиоца
h. корисник: буџет Републике Србије;
i. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
j. потпис овлашћеног лица банке.
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.
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 а. и ј., 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);
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 законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за уплату:
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.
У поступку јавне набавке мале вредности и у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда, такса износи 60.000 динара, без обзира
на то:
1) да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре
или после истека рока за подношење понуда;
2) да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама;
3) колика је процењена вредност јавне набавке;
4) колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној
набавци.
5.18. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци
Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговори ће се закључивати за сваку партију посебно.
Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је
поднета само једна понуда.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
5.19. Негативне референце (члан 82. Закона о јавним набавкама)
Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ за наведено могу бити докази наведени у члану 82. став 3. Закона.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
У складу са изменама и допунама Закона о јавним набавкама ( објављеним у
„Сл,гласнику РС“ број 68/15), Наручилац у овој конкурсној документацији НЕ ТРАЖИ
додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку
негативних референци.
ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА:
Имајући у виду да су Законом о привредним друштвима ( „Сл. гласник РС“ број
36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) унете значајне реформе у
погледу пословања правних лица и предузетника, цитат:
„Приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи од
стране друштва, судови, државни органи, организације и лица која врше јавна
овлашћења, као и друга правна лица, не могу истицати примедбе у погледу
некоришћења печата, нити се исте могу истицати као разлог за поништај, раскид,
односно непуноважност закљученог правног посла, односно предузете правне радње,
чак и у случају када је интерним актима друштва прописано да друштво има и користи
печат у пословању.“
Закон о привредним друштвима није прописао забрану употребе печата, већ је
предвидео да употреба печата није обавезна и наручилац ће поступати у складу са
тим.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку мале вредности добара: РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И
ПРИБОР 2019.год. редни број: 116.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив из регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Број рачуна и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора
ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити и уписати бројеве партија):
а) самостално за партије___________________________
б) са подизвођачем за партије ____________________________
ц) као заједничка понуда за партије________________________
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Напомена: Табелу „Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду , а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се овај образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ДОБРА КОЈА СЕ НУДЕ, ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, ВАЖНОСТ
ПОНУДЕ, УСЛОВИ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – попунити према захтевима образца, потписати и
оверити печатом
ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ СВЕ РУБРИКЕ.
ЦЕНЕ ИСКАЗАТИ У ДИНАРИМА
КАО КОНАЧНЕ, FCO МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЗА
ЦЕЛОКУПАН ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ. ОБАВЕЗНО ПОНУДУ ПОДНЕТИ ЗА ЦЕЛОКУПНУ
ПАРТИЈУ, ЗА СВЕ СТАВКЕ У СВИМ ОГРАНЦИМА.
ОБАВЕЗНО УПИСАТИ РОК ПЛАЋАЊА КОЈИ СЕ НУДИ.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ бр. 1: Радионички алати и опрема
ШГ „БАНАТ“ ПАНЧЕВО
Р.б
р
1.

2.

Назив добра
Alat u garnituri "UNIOR"932-137
ili ekvivalent (137 delova) u kutiji
sa 5 pregrada
Boca za argon sa priključcima za
MIG 300/4 ( pištolji, creva,
manometri ) veličina boce je 10
kg, polikabl sa pištoljem 4 metraza
MUG 300/4 - ekolin 30A/ 15,5 V,

јед.
мере

кол.

Gar.

2

Kom.

1

једин.цена
у дин.без
ПДВ-а
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једин.цена
у дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у дин.
без ПДв-а

укупна
цена у дин.
са ПДв-ом

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

300A/29V,Reducir ventil za CO2
sa manometrom.
Busilica srednja 1000 W
( MAKITA ) ili odgovarajuća
Bušilica velika 2000 W ( MAKITA )
ili odgovarajuća
Bušilica – Šrafilica sa punjačem
( MAKITA ) ili odgovarajuća
Breneri za autogeno sa
rukohvatom garnitura Teleoptik
GZV 35 ili odgovarajuće
____________
Odvrtač pneumatski ½ sa
nasadnim ključevima u kutiji 1565
ili odgovarajuće ____________
Odvrtač pneumatski 3/4 sa
nasadnim ključevima u kutiji 1575
ili odgovarajuće ____________
Čegrtaljka pneumatska ½ sa
nasadnim ključevima u kutiji 1555
ili odgovarajuće ____________
Bušilica pneumatska 1515 H ili
odgovarajuće ____________
Brusilica pneumatska čeona 1516
ili odgovarajuće ____________
Brusilica pneumatska ugaona
1516 A ili odgovarajuće
____________
Brusilica pneumatska ugaona
1518 ili odgovarajuće
____________
Pripremna grupa za pneumatski
alat ½ 1502 ili odgovarajuće
____________

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

1

Gar.

1

Gar.

2

Gar.

2

Gar.

1

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

1

15.

Alat u torbi za auto električara

Kom.

2

16.

Kompresor 270 lit.

Kom.

1

17.

Gedore dvanaestougaone 190 BI
12 P 24 ili odgovarajuće
____________

Gar.

1

18.

Klešta švedska 600 mm

Kom.

2

19.

Dizalica hidraulična 12 t

Kom.

2

20

Dzalica hidraulična 20 t

Kom.

2

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

2

21.

22.

23.

Mazalica pneumatska APAC 1798
PN ili odgovarajuća, garažna,13
kg, 6-8 bara,pumpa 400 bara,
vazduh 290 l/min., creva 2 m.,
tešina 15 kg.
Aparat za varenje CO2 380-400 V ,
osigurač 16 A, Struja 30-300 A
napon hoda 65 V, žica 0,8 – 1,2 ,
masa 75 kg, sa bocom i
priključcima.
Klješta seger dugačka
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24.
25.

Creva za pneumatske priključke ½
12 m.
Creva za pneumatske priključke ¾
12 m.

Kom.

10

Kom.

4

26.

Spojnice pneumatske ½ muške

Kom.

5

27.

Spojnice pneumatske ½ ženske

Kom.

5

28.

Spojnice pneumatske ¾ muške

Kom.

5

29.

Spojnice pneumatske ¾ ženske

Kom.

5

30.

Ključ vilasto – okasti

36

Kom.

5

31.

Ključ vilasto – okasti

41

Kom.

5

32.

Ključ vilasti 50

Kom.

2

33.

Ključ vilasti 55

Kom.

3

34.

Ključ vilasti 60

Kom.

2
УКУПНО:

ШГ „СОМБОР“
Р.
бр

1.

Назив добра

Ključ viljuškasto okasti 125/1 6-32CB ili odgovarajuće

јед.мере

ко
л.

Gar

1

kom

1

Gar.

1

Kom

1

Kom

1

Gar

1

Kom.

4

____________
2.

Ključ za filter sa lancem 206/2 ili odgovarajuće

____________
3.

Ključ imbus 220/3 PB 3-19/10 ili odgovarajuće

____________
4.

Ključ okasti jednostrani savijeni 178/2 36 ili odgovarajuće

____________
5.

Ključ okasti jednostrani savijeni 178/2 41 ili odgovarajuće

____________
6.

Ključ prosečeni 183/2CB 8-32 ili odgovarajuće

____________
7.

Klešta kombinovana 406/4G 160 ili odgovarajuće

____________
8.

Klešta grip 430/3 250 ili odgovarajuće ____________

Kom.

2

9.

Klešta sečice kose 461/4G 160 ili odgovarajuće

Kom.

2

Kom.

3

Kom.

3

____________
10.
11.

Klešta za seger spoljna prava 532PLUS/1DP 180 10-25
D=1,8 ili odgovarajuće ____________
Klešta za seger 536 PLUS/1DP 180 12-25 D=1,8 ili

odgovarajuće ____________
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једин.ц
ена у
дин.бе
з ПДВа

једин.ц
ена у
дин. са
ПДВом

укуп
на
цен
ау
дин.
без
ПДв
-а

укуп
на
цен
ау
дин.
са
ПДв
-ом

12.
13.
14.

Klešta za seger spoljna savijena 534 PLUS/1DP 180 10-25
D=1,8 ili odgovarajuće ____________
Klešta za seger unutrašnja savijena 538PLUS/1DP 180 12-25
D=1,8 ili odgovarajuće ____________
Odvijači TBI kombinovani 607CS7TBI ili odgovarajuće

Kom.

3

Kom

3

Gar

1

____________
15.

Izbijači u garnituri 647 ili odgovarajuće ____________

Gar.

2

16.

Sekač za metal pljosnati 666/6A 240 ili odgovarajuće

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

1

____________
17.

Sekač pljosnati 670/6 200 ili odgovarajuće

____________
18.

Izvlakač trokraki 682/2 240x300 ili odgovarajuće

____________
19.

Merni listići 701 0.05-1/20 ili odgovarajuće

____________
20.

Klešta za opruge kočnica 431/2 ili odgovarajuće

____________
21.
22.
23.
24.
25.

Vilasto okasti hrom vanadijum 10mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 12mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 13mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 14mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 17mm

kom
kom
kom
kom
kom

5
5
6
5
5

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vilasto okasti hrom vanadijum 19mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 22mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 24mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 27mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 30mm
Vilasto okasti hrom vanadijum 32mm

kom
kom
kom
kom
kom
kom

5
5
4
2
2
2

32

Vilasto okasti hrom vanadijum 36mm

kom

1

33.
34.

Vilasto okasti hrom vanadijum 41mm

Kom.
Kom.

1
2

Klešta špic prava 506/4g 160 ili odgovarajuće

____________
35.

Odvijači SET ravni 4,5,6x110

Gar.

2

36.

Sekač 200-300mm

Kom.

1

37.

Sekač 500-600mm

Kom.

1

38.

Klešta sečice 160mm

Kom.

2

39.

Uvlakač za klipove Ø 90- 175

Kom.

2

40.

Električna lemilica 100 W

Kom.

1

41.

Hidraulična dizalica 10t

Kom.

4

42.
43.

Gedore hrom vanadijum velike 1/2" 10 – 32 mm
Gedore hrom vanadijum male 1/4" 6-13 mm

Gar.
Gar.

2
2
УКУПНО:
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ШГ „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
Р.
Назив добра
бр
1.

јед.ме
ре

кол.

gar

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

gar

1

7.

Alat u garnituri "UNIOR"932-137
ili ekvivalent (137 delova) u kutiji
sa 5 pregrada
BRUSLICA BOSCH GWS 22-230H ili
ekvivalent
BRUSLICA BOSCH GWS 9-125 ili
ekvivalent
Bušilica BOSCH GBM 13-2 RE ili
ekvivalent
Inverterski aparat za varenjeISKRAVAR 200 ili ekvivalent
Aparat za punjenje klimaBOSCHOLUTION-SFX EKLOT 6730
ili ekvivalent
Kompresor radionički

8.

Hidraulična presa 50 tona

kom

1

9.

Pegla za krpljenje guma

kom

1

2.
3.
4.
5.
6.

једин.цена
у дин.без
ПДВ-а

једин.цена
у дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у дин.
без ПДв-а

укупна
цена у дин.
са ПДв-ом

УКУПНО:

„ЛОВОТУРС“
Редни
број

Јед.ме
ре

НАЗИВ ДОБРА

кол.

1.

Paletni viljuškar nosivosti
2500 kg

kom

1

2.

Klešta švedska, 2 cola

kom

1

јед.цена у
дин.без
ПДВ-а

јед.цена у
дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у
дин. без
ПДв-а

укупна цена у
дин. са ПДвом

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 1
ШГ “БАНАТ“Панчево + ШГ „Сомбор“ + ШГ „Сремска Митровица“+ „Ловотурс“
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1, БЕЗ ПДВ-а, ИЗНОСИ:
_____________________________ динара
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Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, такође мора да попуни колону (цена са ПДВ-ом) у табели
тако што ће уписати своје цене без ПДВ-а, а испод табеле написати да није у систему ПДВ-а.

ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок дајемо у
гаранцијом_____ месеци (не мање од 12 месеци).

складу са произвођачевом

СЕРВИС–ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГ ДОБРА У ГАРАНТНОМ РОКУ: _____ дана
(најдуже 7 радних дана).
Сервис (отклањање квара) подразумева поправку/замену неисправног добра.
Обавезујемо се да у наведеном временском року отклонимо квар на добру заменом
неисправног дела или достављањем адекватаног (по перформансама) заменског
добра.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
према одредбама купопродајног уговора.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Нудимо рок плаћања од _________дана ( минимум 30
дана од дана пријема уредно испостављаних фактура за плаћање а максимално 45
дана.)
РОК ИСПОРУКЕ: Прва испорука ______ дана од дана пријема писменог захтева
Купца, из огранка за чије се потребе врши набавка (најкасније 30 дана). Остале
испоруке сукцесивно, у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева Купца, из
огранка за чије се потребе врши набавка.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацини по огранцима предузећа.
Адресе:
1. „Ловотурс“, Петроварадин, Прерадовићева 2
2. ШГ „Банат“ Панчево, Панчево, Лука Дунав бб
3. ШГ „Сомбор“, Бачки Моноштор, машинска радионица Каналска бб
4. ШГ „Сремска Митровица“, РЈ „Механизација“ Моровић, Шидска бб
ЦЕНА: Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.
Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)
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Образац структуре цене је саставни део понуде за партију бр. 1.
СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1, и 2, ПОПУЊЕНИ ПРЕМА
ЗАХТЕВИМА ОБРАЗЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.
СТОГА, ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ САДРЖИ ЗАСЕБАН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

Ако понуђач у образцу понуде за партију 1 није правилно и у целини попунио
податке о основним елементима понуђене цене, сматраће се да није сачинио
образац структуре цене, што представља битан недостатак понуде.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у образцу 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. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца посла,
образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне документације.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2: Радионичарски
прибор:урезнице,нарезнице,бургије,ножеви, кључеви разни и др.
ПАРТИЈА 2: Резни прибор, урезнице, нарезнице, бургије, ножеви, кључеви разни и
др.
ШГ СОМБОР
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Назив добра: Спиралне
бургије
Ø2,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø3,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø3,2mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø4,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø4,2mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø4,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø5,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø5,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø6,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø6,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø7,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø8,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø8,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø9,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø9,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø10,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø10,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø11,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø11,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø12,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø12,5mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø13,0mm HSSE Co5 VA DIN
338

Јед.м.

кол.

kom

10

kom

10

kom

5

kom

5

kom

15

kom

5

kom

20

kom

10

kom

20

kom

10

kom

10

kom

20

kom

20

kom

10

kom

10

kom

15

kom

15

kom

5

kom

5

kom

10

kom

10

kom

3

јед.цена
у дин.без
ПДВ-а
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јед.цена
у дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у
дин. без
ПДв-а

укупна
цена у
дин. са
ПДв-ом

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ø14,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø15,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø16,0mm HSSE Co5 VA DIN
338
Ø17,0mm MK2 HSSE Co5 VA
DIN 345
Ø18mm MK2 HSSE Co5 VA
DIN 345
Ø18mm MK2 HSSE Co5 VA
DIN 346

kom

5

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

Kom.

1

УКУПНО:

ШГ „Банат“ Панчево
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назив добра

Јед. м.

кол.

Spriralna burgija 1-13/0,5
HSSE Co VA DIN 338
Spriralna burgija Ø 14/MK 1
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 15/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 16/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 17/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 18/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 19/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 20/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 21/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 22/MK 2
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 30/MK 3
HSSE Co VA DIN 345
Spriralna burgija Ø 35/MK 4
HSSE Co VA DIN 345
Ureznici HSS-ručni M4 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M5 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M6 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M8 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M10 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M12 ISO 2
> 3xd DIN 352

Garnitura

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

2

komad

2

komad

1

јед.
цена у
дин.без
ПДВ-а
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јед.цена у
дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у
дин. без
ПДв-а

укупна
цена у
дин. са
ПДв-ом

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ureznici HSS-ručni M14 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M16 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M18 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M20 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M22 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M24 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M27 ISO 2
> 3xd DIN 352
Ureznici HSS-ručni M 8 x1
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 10x1
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 12x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 14x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 16x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 18x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 20x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 22x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 24x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Ureznici HSS-ručni M 36x1,5
ISO 2 >3xd DIN 2181
Nareznica ručna M4 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M5 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M6 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M8 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M10 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M12 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M14 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M16 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M18 HSSE
nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M
20
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M
22
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna M
24
HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

2

komad

2

komad

2

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1
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48
49
50
51
52
53
54
55
56

Nareznica ručna MF 8x1
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 10x1
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 12x1
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 14x1,5
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 16x1,5
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 18x1,5
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 22x1,5
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 24x1,5
HSSE nitririna DIN 22568
Nareznica ručna MF 36x1,5
HSSE nitririna DIN 22568

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

УКУПНО:

ШГ „Сремска Митровица“
Редни
број

НАЗИВ ДОБРА

Јед.ме
ре

1.

Spiralna burgija Ø3,2 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

2.

Spiralna burgija Ø4,0 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

3.

Spiralna burgija Ø4,2 HSSE Co5
VA DIN 339

komad

4.

Spiralna burgija Ø4,5 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

5.

Spiralna burgija Ø5 HSSE Co5 VA
DIN 338

komad

6.

Spiralna burgija Ø5.5 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

7.

Spiralna burgija Ø8.5 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

8.

Spiralna burgija Ø9 HSSE Co5 VA
DIN 338

komad

9.

Spiralna burgija Ø12 HSSE Co5
VA DIN 338

komad

10.

Spiralna burgija Ø14/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

komad

11

Spiralna burgija Ø15/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

12

Spiralna burgija Ø16/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

13

Spiralna burgija Ø17/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

кол.

јед.цена у
дин.без
ПДВ-а

10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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јед.цена у
дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у
дин. без
ПДв-а

укупна
цена у
дин. са
ПДв-ом

14

Spiralna burgija Ø18/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

15

Spiralna burgija Ø19/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

16

Spiralna burgija Ø20/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

17

Spiralna burgija Ø21/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

18

Spiralna burgija Ø22/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

Komad

19

Spiralna burgija Ø30/MK1 HSSE
Co5 VA DIN 345

komad

20.

Ureznici HSS-ručni M5 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

21.

Ureznici HSS-ručni M6 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

22.

Ureznici HSS-ručni M8 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

23.

Ureznici HSS-ručni M10 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

24.

Ureznici HSS-ručni M12 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

25.

Ureznici HSS-ručni M14 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

26.

Ureznici HSS-ručni M16 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

27.

Ureznici HSS-ručni M18 ISO 2 > 3
x d DIN 352

komad

28.

Ureznici HSS-ručni M14x1,5 ISO
2 > 3 x d DIN 2181

komad

29.

Ureznici HSS-ručni M22x1,5 ISO
2 > 3 x d DIN 2181

komad

30.

Ureznici HSS-ručni M24x1,5 ISO
2 > 3 x d DIN 2181

komad

31.

Nareznica ručna M4 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

32.

Nareznica ručna M5 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

33.

Nareznica ručna M6 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

34.

Nareznica ručna M8 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

35.

Nareznica ručna M10 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

36.

Nareznica ručna M12 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

37.

Nareznica ručna M14 HSSE
nitrirana DIN 22568

komad

38.

Nareznica ručna MF 14x1,5

komad

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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HSSE nitrirana DIN 22568
39.

Nareznica ručna MF 16x1,5
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

40.

Nareznica ručna MF 18x1,5
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

41.

Nareznica ručna MF 20x1,5
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

42.

Nareznica ručna MF 22x1,5
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

43.

Nareznica ručna MF 24x1,5
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

44.

Nareznica ručna MF 24x2,0
HSSE nitrirana DIN 22568

komad

45.

Strugarski nož ISO 2R 20x20
P25/30 DIN 4972

komad

46.

Strugarski nož ISO 2R 25x25
P25/30 DIN 4972

komad

47.

Strugarski nož ISO 2R 20x20
K10/20 DIN 4972

komad

48.

Strugarski nož ISO 7 20x12
P25/30 DIN 4981

komad

49.

Strugarski nož ISO 7 25x16
P25/30 DIN 4981

komad

50.

Strugarski nož ISO 7 20x12
K10/20

komad

51.

Strugarski nož ISO 7 25x 16
K10/20 DIN 4981

komad

52.

Strugarski nož ISO 9 16x16
P25/30 DIN 4974

komad

53.

Nož trapezni 12x3x160 Co10%
DIN 4964/E IAT

komad

54.

Nož kvadratni 10x10x160
Co10% DIN 4964/E IAT

komad

55.

Nosač noževa za strug POTISJE
PA 30

komad

3
3
3
3
3
3
5
5
10
10
10
10

10
10
5
5
1

УКУПНО:
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„ЛОВОТУРС“
Редни
број

НАЗИВ ДОБРА

Јед.ме
ре

кол.

1.

Spiralna burgija Ø 3,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

2.

Spiralna burgija Ø 4,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

3.

Spiralna burgija Ø 5,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

4.

Spiralna burgija Ø 6,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

k om

10

5.

Spiralna burgija Ø 7,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

6

Spiralna burgija Ø 8,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

7

Spiralna burgija Ø 9,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

8.

Spiralna burgija Ø 10,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

9.

Spiralna burgija Ø 12,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

10

10.

Spiralna burgija Ø 16,0 mm
HSSE Co5 VA DIN 338

kom

3

11

Ureznici HSS ručni M 3 , ISO
DIN 352

kom

2

12.

Ureznici HSS ručni M 4 , ISO
DIN 352

kom

2

13.

Ureznici HSS ručni M 5 , ISO
DIN 352

kom

2

14.

Ureznici HSS ručni M 6 , ISO
DIN 352

kom

2

15.

Ureznici HSS ručni M 8 , ISO
DIN 352

kom

2

16.

Ureznici HSS ručni M 10 , ISO
DIN 352

kom

2

17.

Ureznici HSS ručni M 12 , ISO
DIN 352

kom

2

18

Nareznica ručna M3 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

19.

Nareznica ručna M4 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

20.

Nareznica ručna M5 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

21.

Nareznica ručna M6 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

јед.цена у
дин.без
ПДВ-а
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јед.цена у
дин. са
ПДВ-ом

укупна
цена у
дин. без
ПДв-а

укупна
цена у
дин. са
ПДв-ом

22.

Nareznica ručna M8 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

23.

Nareznica ručna M10 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

24.

Nareznica ručna M12 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

2

25.

Nareznica ručna M14 HSSE
nitrirana DIN 22568

kom

1

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПАРТИЈА 2
ШГ“БАНАТ“Панчево + ШГ „Сомбор“ + ШГ „Сремска Митровица“+ „Ловотурс“
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2, БЕЗ ПДВ-а, ИЗНОСИ:
_____________________________ динара
Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, такође мора да попуни колону (цена са ПДВ-ом) у табели
тако што ће уписати своје цене без ПДВ-а, а испод табеле написати да није у систему ПДВ-а.

ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок дајемо у складу са произвођачевом гаранцијом
_____ месеци (не мање од 12 месеци).
СЕРВИС – ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГ ДОБРА У ГАРАНТНОМ РОКУ: _____ дана
(најдуже 7 радних дана)
Сервис (отклањање квара) подразумева поправку/замену неисправног добра.
Обавезујемо се да у наведеном временском року отклонимо квар на добру заменом
неисправног дела или достављањем адекватаног (по перформансама) заменског
добра.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
према одредбама модела уговора.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Нудимо рок плаћања од _________дана ( минимум 30
дана од дана пријема уредно испостављаних фактура за плаћање а максимално 45
дана.)
РОК ИСПОРУКЕ: Прва испорука ____ дана од дана пријема писменог захтева
Купца, из огранка за чије се потребе врши набавка (најкасније 30 дана). Остале
испоруке сукцесивно, у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева Купца, из
огранка за чије се потребе врши набавка.
МЕСТО ИСПОРУКЕ: магацини по огранцима предузећа.
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Адресе:
1. „Ловотурс“, Петроварадин, Прерадовићева 2
2. ШГ „Банат“ Панчево, Панчево, Лука Дунав бб
3. ШГ „Сомбор“, Бачки Моноштор, машинска радионица Каналска бб
4. ШГ „Сремска Митровица“, РЈ „Механизација“ Моровић, Шидска бб
ЦЕНА: Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.

Место и датум:

Понуђач:
печат
(потпис одговорног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у образцу 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. Уколико се група понуђача одлучила да одреди
носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне документације.

Образац структуре цене је саставни део понуде за партију бр. 2.
„СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 2, ПОПУЊЕНИ ПРЕМА
ЗАХТЕВИМА ОБРАЗЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА“.
СТОГА, ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ САДРЖИ ЗАСЕБАН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.

Ако понуђач у образцу понуде за партију 2 није правилно и у целини попунио
податке о основним елементима понуђене цене, сматраће се да није сачинио
образац структуре цене, што представља битан недостатак понуде.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора. Уколико понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део испоруке добара који му поверава. У
случају заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе
понуђача односно потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован, а све у складу
са Споразумом који су међусобно закључили. МОДЕЛ УГОВОРА у конкурсној документацији ЈЕ
ЈЕДНООБРАЗАН ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ, а приликом израде конкретног купопродајног уговора за
одређену партију ће се дефинисати поједине одредбе које се односе баш на ту партију.

ЈП "Војводинашуме"
Петроварадин,
Прерадовићева 2
Број:
Датум:
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ РОБЕ
Закључен у Петроварадину, дана _________________________ између:
I

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ : 101636567, бр.рачуна 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа Директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту: КУПАЦ),
с једне стране
и
2. __________________________________________________________________,
МБ _______________, ПИБ ________________, бр.рн. _________________________
банка (________________________________), које заступа____________________
(у даљем тексту: ПРОДАВАЦ) с другестране, о следећем:

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу
достављене понуде Продавца, која је прихваћена од стране наручиоца - овде Купца,
за ПАРТИЈУ/Е број ______, у поступку јавне набавке мале вредности добара:
РАДИОНИЧКИ И РЕЗНИ АЛАТИ И ПРИБОР 2019. год. по позиву за подношење понуда
бр 116, објављеног дана 30.12.2019. год. на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
Понуда Продавца дел. број: _______ од _______. године чини саставни део овог
уговора.
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Уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана ступања на
снагу уговора, сходно члану 28. уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и сукцесивно испоручује по потреби Купца,
робу за партију/е бр. __________по следећим ценама:
(Пре закључења уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће за одређену партију
у члан 2. овог уговора додати табеле са ценама из Обрасца понуде изабраног
понуђача са којим се закључује уговор)
Укупна понуђена вредност за партију 1: _____________ динара, без пдв-а.(понуђач
oбавезно попунити)
Укупна понуђена вредност за партију 2:_____________ динара, са пдв-ом. (понуђач
обавезно попунити)
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима и трошковима.У исказаним
ценама садржана је накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од
оштећења, као и превозни трошкови.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе која је предмет
овог уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно описане и утврђене у
Понуди Продавца дел. број _____ од ____________ године (уписује Купац) , са којом је
учествовао у јавној набавци на основу које се закључује овај уговор, а која понуда
чини саставни део овог уговора. Продавац се обавезује да Купцу испоручи робу која у
свему одговара техничким спецификацијама из његове Понуде.
Уговорне стране сагласно утврђују да укупна уговорена количина робе представља
процењене – оквирне потребе Купца за период на који се закључује овај уговор, те да
у периоду реализације уговора, у зависности од стварних потреба Купца и/или
наступања оправданих околности, количине роба које ће се набављати могу бити
мање од укупно уговорене количине. Продавац је унапред упознат са могућношћу да
укупно уговорени обим купопродаје не буде остварен у целости, те потврђује да неће
захтевати испуњење уговора или постављати било какав други облигациони захтев
према Купцу у случају наступања истог.
Члан 3.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису подложне
никаквим променама.
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III РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од:
за партију бр. 1 ____ дана, од дана пријема уредно испостављаних фактура за
плаћање.
за партију бр. 2 ____ дана, од дана пријема уредно испостављаних фактура за
плаћање.
Дужничко-поверилачки однос настаје даном испоруке робе, а у случају постојања
рекламације од стране Купца – даном отклањања рекламације од стране Продавца.
Продавац је дужан да у фактури наведе купчев деловодни број и датум закључења
овог уговора .
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са
важећим прописима, у року од 3 дана од дана испоруке робе.
Члан 6.
Плаћање за примљену робу врши вирмански огранак предузећа Купца, коме је роба
испоручена.
У случају да обавезе плаћања доспевају у наредној буџетској години, исте ће бити
реализоване највише до износа средстава која ће Купцу бити одобрена у тој
буџетској години за ту намену.
IV НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима.
Члан 8.
Роба се испоручује франко складиште огранака предузећа Купца, на бази њихових
диспозиција и то на следеће адресе:
1. „Ловотурс“, Петроварадин, Прерадовићева 2
2. ШГ „Банат“ Панчево, Панчево, Лука Дунав бб
3. ШГ „Сомбор“, Бачки Моноштор, машинска радионица Каналска бб
4. ШГ „Сремска Митровица“, РЈ „Механизација“ Моровић, Шидска бб
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Купац је обавезан да о свакој насталој промени у вези места испоруке извести
Продавца у року од 3 дана пре испоруке и да достави Продавцу списак и адресе
својих објеката.
Члан 9.
Продавац се обавезује да ће испоручити добра на уговорено место испоруке
за партију бр. 1: у року од ____ дана од дана пријема писменог захтева Купца (прва
испорука), а остале испоруке сукцесивно у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева Купца. Рок испоруке се рачуна од момента пријема наруџбине Купца –
огранка за чије се потребе врши набавка.
за партију бр. 2: у року од ____ дана од дана пријема писменог захтева Купца (прва
испорука), а остале испоруке сукцесивно у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева Купца. Рок испоруке се рачуна од момента пријема наруџбине Купца –
огранка за чије се потребе врши набавка.
Испоручена добра морају бити нова, у оригиналним фабричким паковањима, са
приложеном техничком документацијом, којом се гарантује оригиналност производа.
Једини дозвољени изузетак је допуштен услед отварања пакета у царинском поступку,
о чему Продавац доставља писани документ.
Уз сваку испоруку, Продавац је дужан да достави ПРОИЗВОЂАЧКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ/
СПЕЦИФИКАЦИЈУ производа за модел добра који испоручује, са упутством за
употребу, из кога су видљиве основне техничке карактеристике, а из којих Купац
може закључити да Продавац испоручује добро које је саобразно ономе које је Купац
захтевао у поступку јавне набавке. Продавац је дужан да уз сваку испоруку робе по
овом уговору, Купцу достави потписан и оверен гарантни лист.
У случају да је произвођачка декларација/спецификација на страном језику и/или је
упутство за употребу на страном језику, Продавац је дужан да достави исто на
страном језику и превод свих тих докумената на српски језик (у делу који обухвата
техничке карактеристике и упутство за употребу). У случају било каквог спора биће
валидан превод на српски језик.
Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена лица Купца у
месту испоруке изврше пријем робе потписивањем отпремнице.
V УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
У случају кашњења у испоруци робе, одредиће се накнадни рок, уз обавезу Продавца
да , на захтев Купца, плати Купцу 0,5 % од вредности неиспорученог дела робе, за
сваки дан закашњења, до износа од највише 5% од вредности неиспорученог дела
добара.
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VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 11.
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење робе до приспећа на
одредишно место испоруке (складиште Купца), а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ
Члан 12.
Продавац одговара ако на роби која је предмет овог уговора постоји неко право
трећег лица, које искључује, умањује или ограничава права Купца, а о чијем постојању
Купац није обавештен нити је пристао да узме робу оптерећену тим правом.
Продавац се обавезује да преузме сваку врсту спора који евентуално настане у вези са
правом својине на предмету овог уговора и да Купцу надокнади штету уколико она
настане као последица оспоравања овог права.
Члан 13.
Продавац одговара за материјалне недостатке робе које је она имала у часу прелаза
ризика на Купца, без обзира на то да ли су му били познати.
Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после прелаза
ризика на Купца, ако су последица узрока који је постојао пре тога.
VIII КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 14.
Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе.
Члан 15.
Продавац одговара за квалитет производа у гарантном року.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су
последица неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца.
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IX ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 16.
Током трајања гаранције у случају квара добара Продавац сноси трошкове поправке
неисправног добра (резервни делови и сервисни рад).
У случају да поправка није могућа, Продавац је дужан да изврши замену неисправног
добра са исправним.
Гарантни рок је
месеци).

према произвођачевој гаранцији _____ месеци (најмање 12

Продавац је дужан да отклони настали квар у року од најдуже 7 радних дана од
тренутка пријаве квара од стране Купца.
Продавац је дужан да у временском року из претходног става, отклони квар на добру
поправком или заменом неисправног дела или достављањем адекватаног (по
перформансама) заменског добра.
У случају непоштовања гарантних рокова за испоручену робу и сервисних рокова у
случају квара добра, Купац је овлашћен да да активира меницу за добро извршење
посла и тиме насталу штету надокнади у целости у висини настале штете, или у
вредности новонабављеног добра код истог или другог добављача.
X КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 17.
Квантитивни пријем робе врши се приликом истовара робе у складишту Купца, а уз
присутно представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у
року од 5 дана.
Продавац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Купца исправи
испоруку без икаквих додатних трошкова по Купца, а у случају да то не учини
најкасније у року од 2 дана од дана пријема рекламације , поред уговорне казне
дужан је да Купцу надокнади насталу штету.
XI КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 18.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 5 дана.
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Члан 19.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и
без претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да
узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији
ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утвди одступање од уговореног
квалитета робе, трошкови анализе подају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца у року од
5 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 20.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац
има право, након уредног обавештавања Продавца, да:
1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног
квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења;
2. тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност робе
на тржишту у часу закључења уговора;
3. да одустане од уговора, стави робу продавцу на располагање и тражи накнаду
штете због неиспуњења;
4. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора,
односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду
штете због неуредног испуњења.
XII ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 21.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла
избећи, нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као
случајеви који ослобађају од одговорности, ако наступе након закључења уговора и
спречавају његово потпуно или делимично извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року
од 3 дана од дана сазнања те информације.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти донете у случају ванредног
или ратног стања и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила.
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Члан 22.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних
обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да
раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XIII РАСКИД УГОВОРА
Члан 23.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране
може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
XIV ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 24.
Приликом закључења овог уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења:
БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА, оверена печатом и потписом Продавца, СА
МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од
вредности уговора из члана 2. без ПДВ-а за сваку партију посебно, а у циљу доброг
извршења посла, као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени
начин и у уговореном року.
XV ПРИМЕНА ЗОО
Члан 26.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
XVI СПОРОВИ
Члан 27.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност
Привредног суда у Новом Саду.
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XVII СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 28.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор се закључује на период од 1 године, рачунајући од датума када су
уговор потписале обе уговорне стране.
XVIII ПРОДУЖЕЊЕ ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА
УГОВОРА
Члан 29.
Уговорне стране сагласно утврђују да се РОК на који је уговор закључен може
продужити уколико уговорене количине добара из члана 2. уговора нису испоручене у
целости, а Купац има за тим потребу, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу
са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.
У погледу уговорених јединичних цена из члана 2. уговора, нису могуће измене и
допуне уговора.
За продужење рока испоруке, довољно је писмено обавештење Купца о одобрењу
накнадног рока за испоруку, под условом да се исто врши у периоду важности
уговора.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може
повећати највише до 5 % од вредности првобитно закљученог уговора.
Остале измене и допуне овог уговора, могуће су само из нарочито оправданих,
објективних околности, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз
обострану сагласност уговорних страна.
XIX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 3 (три) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
Директор

ЗА КУПЦА
Директор
Роланд Кокаи, маст.екон.

____________________

____________________
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач
___________________________________________________ за јавну набавку мале
вредности добара: Радионички и резни алати и прибор 2019. год. редни број јавне
набавке 116, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
Врста трошкова

Износ трошкова у РСД

У К У П Н О:

потпис одговорног лица

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

понуђача
___________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У образцу 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.
НАПОМЕНА: достављање овог образца није обавезно.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача:
_____________________________________________, са седиштем у
________________________, ул. _________________________ бр. ___, дајем следећу :
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности добара: Радионички и резни алати и прибор
2019. год. редни број јавне набавке 116, КОЈУ САМ ПОДНЕО ЗА ПАРТИЈУ/Е број
________, а коју јавну набавку спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“
Петроварадин,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:
____________________
Место:
____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.
___________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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