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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
Петроварадин
Прерадовићева 2
Број: 803/1
Дана: 10.08.2020.
Страница: http://www.vojvodinasume.rs

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
- РАДНА ОДЕЋА 2020. год. –

Редни број јавне набавке: 73

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су дана 10.08.2020.
године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну
набавку добара: РАДНА ОДЕЋА 2020. год. број 803 од 29.06.2020.године, редни број
јавне набавке: 73 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 804 од
29.06.2020. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара: РАДНА ОДЕЋА
ЈН бр. 73/20
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

1
2

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
Закона о јавним набавкама и упутство како се
доказује испуњеност тих услова.

3.
4.

3

4
5

5.

17.

23.

6

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Обрасци који чине саставни део понуде

7

Модел уговора

43.

8

Образац трошкова припреме понуде

49.

9

Образац изјаве о независној понуди

50.

10

Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана
75. став 2. Закона о јавним набавкама

51.

Укупан број страна конкурсне документације: 51
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38.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1.1.Назив, адреса и др. подаци о Наручиоцу:
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин
Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева бр.2.
Интернет страница наручиоца: http://www.vojvodinasume.rs
Матични број: 08762198 ПИБ: 101636567
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 отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 73 су добра: РАДНА ОДЕЋА 2020. год. и то: униформе за
чуварску службу заштићених подручја.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у Поглављу под редним бројем 3. Конкурсне
документације: 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.
1.5. Критеријум за доделу уговора: је најнижа понуђена цена.
1.6. Подношење понуда
Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП «Војводинашуме» Петроварадин,
Прерадовићева бр. 2 примљена до 10.09.2020. године, најкасније до 09,30 часова.
1.7.Отварање понуда
Јавно отварање благовремено приспелих понуда ће се обавити дана 10.09.2020. год.
у 10,00 часова у просторијама ЈП «Војводинашуме», 21131 Петроварадин,
ул. Прерадовићева бр. 2.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији
наручиоца поднети пуномоћје понуђача за учешће у поступку отварања понуде.
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1.8.Контакт особе (радним данима: понедељак-петак, 07-15 час.)
Предраг Тасић, инж.зашт.на раду
(за техничка питања)

021/431-144
predrag.tasic@vojvodinasume.rs

Јелена Ивановић, дипл.екон.
(за економска питања)

021/432-221
jelena.ivanovic@vojvodinasume.rs

Синиша Петровић, дипл.правник
(за правна питања)

021/432-221
sinisa.petrovic@vojvodinasume.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке је набавка добара: РАДНА ОДЕЋА и то: униформе за чуварску
службу заштићених подручја (за количину 13 комплета)
Назив и шифра из општег речника набавке:
– Радна одећа - 18110000
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора.
Није у питању резервисана јавна набавка.
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1.Техничке карактеристике за униформе чувара заштићеног подручја

Место испоруке

Количина
(комплет)
13

Дирекција ЈП, Петроварадин, Прерадовићева 2
УКУПНО:

13

Униформа се састоји од летњег и зимског комплета.
Летња униформа се састоји из: летњих панталона - 2 ком, поло мајице -2 ком, летње
кошуље - 2 ком, летњег прслука – 1 ком, качкета – 1 ком.
Зимска униформа састоји се из: зимских панталона – 2 ком, зимске кошуље – 2 ком,
зимског прслука – 1 ком, џемпера – 1 ком, дуксерица – 1 ком, јакне са уметком – 1 ком,
зимске капе – 1 ком , шал – 1 ком , рукавице – 1 пар, каиш – 1 ком и кабанице – 1 ком.
ПАНТАЛОНЕ – ЗИМСКЕ/ЛЕТЊЕ
Панталоне су тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33) са
нашивеним појасом ширине 5,5 cm, на ком су распоређене 6x2 гајкe. Појас има продужетак
са копчом и једним дугметом, а на боковима су ушивене еластичне траке. На предњем делу
испод појаса су два косо кројена џепа, са кесицама изређеним од оригиналног материјала. На
ногавицама су бочно нашивена два хармоника џепа са двоструким вертикалним наборима.
Ови џепови су покривени двоструко прошивеним поклопцима који се копчају дрикерима. На
задњем делу панталона испод појаса су нашивена два џепа који су покривени двоструко
прошивеним поклопцима са дрикерима. Дрикери су мат или металик сиве боје. Због
издржљивости и трајности панталоне имају ојачања са предње стране у колену (у доњем
спољном углу косо засечено), као и ојачање позади у седалном делу и са унутрашње стране
потколеница.
Модел панталона је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског кроја.
Технички параметри основне тканине за панталоне зимске/летње:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиeстер
Памук
Прекидне силе
Основа
Потка
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Густина-број жица на 1цм
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%
%

50
50

daN
daN

≥90
≥55

%
%

3
3

Макс
Макс

ž/cm
ž/cm

42
24

±2
±2

Oцена

5

Мин
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230
Рип стоп

Дозвољено
одступање
±5%
±5%
±5%

Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Одређивање отпорности на
квашење (испитивање
окишњавањем) – спреј тест
Боја тканине: тамно сива

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3-4
4

Мин
Мин
Мин
Мин

Оцена

4(90)

Мин

Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

КОШУЉА – ЗИМСКА/ЛЕТЊА
Кошуља је светлосиве боје (Pantone Cool Gray 1 C или CMYK 10, 7, 5, 0). Крагна је
дводелна, двоструко прошивена. На леђима је двоструки рамени део прошивен на предњем
делу и двоструко са задње стране. На рукавима су манжетне са два дугмета. У прсном делу
на левој и десној страни су нашивени џепови са поклопцем са два дрикера. Кошуља се
затвара са 7 дрикера од којих су 5 сакривени металик боје.
Модел кошуља је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског
кроја.
Технички параметри основне тканине за кошуљу зимску/летњу:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Памук
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: светло сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%

100

%
%

3
3

Макс
Макс

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
4
3-4
3-4
Pantone cool gray 1 c или
CMYK 10, 7, 5, 0

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

125
платно

Дозвољено
одступање
±5%

ПРСЛУК – ЗИМСКИ/ ЛЕТЊИ
Прслук је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33),
спортског кроја са руском крагном, два доња, два прсна и једним унутрашњим џепом,
зимски прслук је постављен једностраном штепаном поставом са пунилом (кофлин 100г/м²)
и међупоставном блокадом. Летњи прслук је постављен полиестерском мрежицом. Доњи
џепови су урезани. Прсни џепови на левој и десној страни су са поклопцем и два дрикера.
Рамени део прслука је двострук, а испод њега на леђима је набор. Прслук се копча
рајсфершлусом. Унутрашњи џеп је на левој страни, урезан.
Модел прслука је исти за мушкарце и жене уз примену мушког односно женског
кроја.
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Технички параметри основне тканине за прслук зимски/летњи:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиeстер
Памук
Прекидне силе
Основа
Потка
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Густина-број жица на 1цм
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Одређивање отпорности на
квашење (испитивање
окишњавањем) – спреј тест
Боја тканине: тамно сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%
%

50
50

daN
daN

≥90
≥55

%
%

3
3

Макс
Макс

ž/cm
ž/cm

42
24

±2
±2

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

5
4
4
3-4
4

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

Оцена

4(90)

Мин

230
Рип стоп

Дозвољено
одступање
±5%
±5%
±5%

Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

ЏЕМПЕР
Џемпер је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33), израђен
од плетенине одговарајуће густине и сировинског састава, са рол крагном која се затвара са
патент затварачем (рајсфершлусом), при чему се висина крагне може регулисати
одговарајућом дужином отварања патент затварача. Рамени део џемпера и лактови ојачани
су са тканином светло сиве боје.
Технички параметри плетенине за џемпер:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Памук
Акрил
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Подужна маса пређе
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: тамно сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност
500

Дозвољено
одступање
±10%

%
%

50
50

±3%
±3%

%
%
Nm

5
5
30/2

Макс
Макс
±5%

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

Мин
Мин
Мин
Мин
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ПОЛО МАЈИЦА
Мајица је памучна, пике зрнастог ткања, светлосиве боје (Pantone Cool Gray 1 C или
CMYK 10, 7, 5, 0), модела поло, са крагном и три нашивена дугмета који су на отвору мајице
који се протеже од врата до пред крај грудне кости.
Технички параметри плетенине за поло мајицу:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Памук
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: светло сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%

100

%
%

5
5

Макс
Макс

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 1 c или
CMYK 10, 7, 5, 0

Мин
Мин
Мин
Мин

180

Дозвољено
одступање
±10%

ЈАКНА СА УМЕТКОМ
Јакна је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33), израђена
од непромочивог материјала, отпорног на мраз, сунце и друге временске услове, са
пропусношћу за пару, са мрежастом поставом. Јакна је удобног равног кроја, мало
продужених леђа, копча се целом дужином металним рајсфершлусом, који служи и за
спајање са уметком због чега је јакна израђена тако да се може носити и посебно и са
улошком. Рајсфершлус је прекривен дуплим поклопцем који се копча водонепропусним
дрикерима. У високом оковратнику је капуљача са малим штитником и двоструком
регулацијом ширине – затворено чичак-траком. Јакна је сечена у грудном делу (са предње и
са задње стране). Од средине надлактице до завршетка рукава са његове спољне стране
постоји ојачање. На предњој страни, са леве и десне стране, испод дела где је јакна сечена
налазе се сакривени џепови који се копчају металним рајсфершлусом. Са унутрашње стране
у грудном делу јакне налазе се два нашивена џепа који се копчају на дрикер. Рукав је раван и
на левом рукаву, на средини надлактице налази се вертикално постављен сакривени џеп који
се копча рајсфершлусом. Доњи руб јакне је раван без еластичних трака.
Уметак за јакну је тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33),
равног кроја, са ранглан рукавима, копча се целом дужином металним рајсфешлусом. Са
предње и задње стране сечена је у пределу груди. На левој страни ушивен је џеп који се
копча на метални рајсфешлус. На доњем делу јакне су ушивена два коса џепа који се копчају
на метални рајсфешлус. Рукав и доњи руб јакне је раван.
Технички параметри основне тканине за јакну са уметком:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиамид са полиуретанском
мембраном

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%

100
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225
Платно

Дозвољено
одступање
±5%

Прекидне силе
Основа
Потка
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Густина-број жица на 1цм
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Одређивање отпорности на
квашење (испитивање
окишњавањем) – спреј тест
Рет-пропустљивост водене паре
Водонепропусност
Боја тканине: тамно сива

daN
daN

≥140
≥90

%
%

3
3

Макс
Макс

ž/cm
ž/cm

42
27

±2
±2

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

5
4
4
3-4
4

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

Оцена

4(90)

Мин

m2Pa/W
бар

<20
0,9
Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

Мин

Технички параметри основне тканине за уметак јакне:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиeстер
Памук
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: тамно сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%
%

65
35

±3%
±3%

%
%

3
3

Макс
Макс

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

Мин
Мин
Мин
Мин

195
Keper

Дозвољено
одступање
±5%

ДУКСЕРИЦА
Дуксерица je тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33) са крагном,
на предњем делу има нашивен раван пластрон „сатлу” која прелази и на горњи део рукава.
Затвара се једностраним патент затварачем са пластичним зупцима целом дужином и
дужином крагне. У раменом делу је горњи шав који прелази и на предњи део јакне у висини
од 1 m. Шавови су прештепани једним штепом на удаљености од 5 mm од ивице шава по
телу јакне. У доњем делу су постављена два коса џепа дужине 18 cm са два паспула од
ојачаног материјала ширине 1,5 cm. Предњи део има опшивке који улазе у рукавску
округлину. У горњем делу на опшивцима са обе стране изнад линије груди налазе се
унутрашњи џепови који се затварају чичак траком. Поруб је наштепан на растојању од 3 cm.
На порубу на средини и растојанју од 4 cm постављене су две металне ринглице кроз које је
провучен гуми учкур са стоперима. Леђни део дуксерице у горњем делу има ојачање – равно
нашивено „сатла” која пролази кроз рукав. Ојачање је наштепано 2 mm од ивице.
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Од вратног отвора средином леђног дела ојачање је постављено у дужини од 13 cm. Ојачање
је од друге врсте материјала.
Технички параметри плетенине-полар за дуксерицу:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Полиестер
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: тамно сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%

100

%
%

5
5

Макс
Макс

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

Мин
Мин
Мин
Мин

300

Дозвољено
одступање
±10%

Технички параметри основне тканине за ојачање на дуксерици:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиeстер
Памук
Прекидне силе
Основа
Потка
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Густина-број жица на 1цм
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Одређивање отпорности на
квашење (испитивање
окишњавањем) – спреј тест
Боја тканине: тамно сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%
%

50
50

daN
daN

≥90
≥55

%
%

3
3

Макс
Макс

ž/cm
ž/cm

42
24

±2
±2

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

5
4
4
3-4
4

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

Оцена

4(90)

Мин

230
Рип стоп

Дозвољено
одступање
±5%
±5%
±5%

Pantone cool gray 11 c или
CMYK 63, 52, 44, 33

КАПА – ЗИМСКА
Капа је светлосиве боје (Pantone Cool Gray 1 C или CMYK 10, 7, 5, 0), израђена од вуненог
плетива и скупљена је на врху главе.
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Технички параметри плетенине за капа - зимска:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Памук
Акрил
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Подужна маса пређе
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: светло сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност
270

Дозвољено
одступање
±10%

%
%

50
50

±3%
±3%

%
%
Nm

5
5
50/2

Макс
Макс
±5%

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 1 c
CMYK 10, 7, 5, 0

Мин
Мин
Мин
Мин

ШАЛ
Шал је светлосиве боје (Pantone Cool Gray 1 C или CMYK 10, 7, 5, 0), стандардног кроја.
Технички параметри плетенине за шал:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Сировински састав
Памук
Акрил
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Подужна маса пређе
Постојаност боје на:
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Боја тканине: светло сива

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност
350

Дозвољено
одступање
±10%

%
%

50
50

±3%
±3%

%
%
Nm

5
5
50/2

Макс
Макс
±5%

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена

4
4
3
3-4
Pantone cool gray 1 c
CMYK 10, 7, 5, 0

Мин
Мин
Мин
Мин

РУКАВИЦЕ
Рукавице су тамносиве боје (Pantone Cool Gray 11 C или CMYK 63, 52, 44, 33), стандардног
кроја.
КАЧКЕТ
Качкет је светлосиве боје (Pantone Cool Gray 1 C или CMYK 10, 7, 5, 0), направљен од шест
делова који се звездасто спајају на врху. На задњем делу качкета се налази отвор и регулатор
са металном копчом. На предњем делу качкета је заобљени штитник против сунца од
двоструке тканине у коју је уметнут чврсти држач штитника. Качкет је израђен од 100%
памука.
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КАИШ
Каиш је у црној боји са металном копчом и металним завршецима, ширине 4,0 cm, израђен
од 100% полиестера.
КАБАНИЦА
Кабаница је дужине до испод колена око 115 за средњу величину , Равне линије, са крагном
испод које се дугмадима причвршћује капуљача која se може скинути . У отвору капуљаче се
налази учкур за затезање.На капуљачи се налази чичак трака ншивена од горе ка доле, ради
могућности подешавања висине и дубине капуљаче. Рукави су једноделни, углављени, на
крајевима је у поруб убачена еластична трака ширине око 2 цм. Затвара се са предње стране
дугмадима.
У доњем делу су нашивена два већа џепа са отворима који се затварају рајсфешлусом. По
обиму џепова су нашивени расјфешлуси -један дељиви рајсфешлус чија је једна страна
убачена у шав којим се нашива један џеп а друга у у шав којим се нашива други џеп и који
омогућавају формирање торбице у коју се може спаковати цела кабаница.
Сваки шав, доступан спољашњим утицајима, дорађен је тако што је са унутрашње стране
„заварен“ траком одговарајуће ширине, којом се обавезно покривају сви убоди игле при
штепању материјала .
Кабаница је црне, или тамно сиве боје.
Технички параметри основне тканине за кабаницу:
Eлементи испитивања
Површинска маса
Претплетај
Сировински састав
Полиестер са паропропусним
полиуретанским наносом
Прекидне силе
Основа
Потка
Скупљање при прању 40ºC
Основа
Потка
Густина-број жица на 1цм
Основа
Потка
Постојаност боје на:
Светлост
Прање на 40ºC
Зној
Мокро отирање
Суво отирање
Рет-пропустљивост водене паре
Водонепропусност

Мерна
јединица
g/m²

Тражена вредност

%

100

daN
daN

≥85
≥80

%
%

3
3

Макс
Макс

ž/cm
ž/cm

60
26

±2
±2

Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
Oцена
m2Pa/W
бар

5
4
4
3-4
4
<20
1,0

Мин
Мин
Мин
Мин
Мин

160
Платно

Дозвољено
одступање
±5%

Мин

Дозвољена одступања за све артикле: на димензије до 50 cm ±1 cm , а преко 50cm ±2 cm.
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На униформи чувара заштићеног подручја носе се следећа обележја, а која се израђују
према захтеву наручиоца:
1. На поло мајци, кошуљи летњој и зимској, џемперу, дуксерици , јакни са уметком и
кабаници:
- знак заштите природе, на левом рукаву у висини надлактице, на кружној подлози
светлосиве боје, пречника 65 mm, у облику металног или пластичног амблема, везене или
штампане апликације;
- знак заштићеног подручја и знак управљача, на десном рукаву, у висини надлактице, у
облику металног или пластичног амблема, везене или штампане апликације;
2. На прслуку летњем и зимском:
- знак заштите природе, на предњој левој страни прслука у висини груди, на кружној
подлози светлосиве боје, пречника 65 mm, у облику металног или пластичног амблема,
везене или штампане апликације;
- знак заштићеног подручја и знак управљача, на предњој десној страни прслука у висини
груди, у облику металног или пластичног амблема, везене или штампане апликације;
3. На качкету:
- на предњем делу качкета лого заштићеног подручја, са десне стране фронтално гледано
лого управљача и са леве стране форнтално гледано лого заштите природе
4. На зимској капи:
- на предњем делу лого заштићеног подручја пречника 40 mm
5. Идентификациона плочица, која се носи на десној страни груди, изнад џепа, од метала,
правоугаоног облика, димензија прилагођених величини натписа, сребрнобеле боје и на њој
црним словима исписано име и презиме и регистарски број из службене легитимације чувара
заштићеног подручја.
Знак управљача и знак заштите природе је исти за све униформе, тачан распоред који знак
заштићеног подручја и идентификациона плочица са именом иде на коју униформу,
наручилац ће доставити уз спецификацију величина.
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ИЗГЛЕД ОБЕЛЕЖЈА
1. Знак управљача

2. Знак заштите природе

3. Знак заштићеног подручја
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Обавеза понуђача је да уз понуду за униформу за чуваре заштићених подручја достави :
- Готове узорке, пломбиране од акредитоване установе која је вршила испитивање, и то по
један узорак сваког артикла у мушкој величини: панталоне зимске, панталоне летње, кошуља
зимска, кошуља летња, прслук зимски, прслук летњи, јакна са уметком, дуксерица, кабаница,
на којима не морају бити обележја.
- 1 метар материјала у пуној ширини основних тканина за следеће артикле: панталоне зимске
и панталоне летње (1 метар материјала за оба артикла), кошуљу зимску и кошуљу летњу (1
метар материјала за оба артикла), прслук зимски и прслук летњи (1 метар материјала за оба
артикла), јакну са уметком, дуксерицу (1м плетенине, 1 метар тканине за ојачање), кабаницу,
пломбираних од стране акредитоване установе која врши испитивања.
- Оригиналне извештаје о контролисању квалитета основне тканине за следеће артикле:
панталоне зимске, панталоне летње, кошуља зимска, кошуља летња, прслук зимски, прслук
летњи, јакна са уметком, дуксерица (плетенина, тканине за ојачање), кабаницу.
- Упуство за употребу и одржавање на српском језику.
Изабрани понуђач је у обавези да након закључења уговора изврши узимање мера сваког
појединачног запосленог радника за који је предвиђена набавка службених одела, а све по
диспозицији Наручиоца.
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ГАРАНЦИЈА: минимум 12 месеци. Гаранција важи под условом да се роба користи
наменски, уз придржавање упуства о начину употребе и одржавања, који су садржани на
трајној ушивеној етикети на сваком артиклу.
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених
карактеристика.
Наручилац задржава право да након преузимања робе од изабраног понуђача изврши
проверу и поновно утврђивање код овлашћене и акредитоване установе, да ли испоручена
опрема задовољава услове прописане стандардима.
Узорке Понуђача коме буде додељен уговор наручилац ће задржати до коначне реализације
уговора, ради упоређивања истих са добрима која ће исти испоручити Наручиоцу. Уколико
Наручиоцу не буде достављано добро истоветно узорку достављеном уз понуду Наручилац
задржава право да од Понуђача захтева испоруку добра које је истоветно сачуваном узорку,
најкасније у року од 3 дана од дана испоруке, а првобитно достављено добро враћа
Понуђачу у року од 24 сата по испоруци одговарајућег.
Понуђачи којима не буде додељен уговор дужни су да у року од 7 дана од дана доношења
одлуке о додели уговора преузму своје узорке у Дирекцији ЈП „Војводинашуме“
Петроварадин, Прерадовићева бр. 2.

____________________________________
(Потпис одговорног лица понуђача )

М.П.

Понуђач потписује овај образац у оквиру поглавља техничке карактеристике, чиме
исти потврђује да је у потпуности упознат са захтеваним Техничким
карактеристикама (спецификацијама) и да ће исте у целости испунити уколико
њему буде додељен уговор, што потврђује потписом и печатом овог обрасца.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 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
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 није осуђиван 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) брисана је
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.
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 му није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
4.2. 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.
4.3. 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. тачка 1) до 4) Закона. Изјаву из
члана 75. став 2. Закона, мора сачинити сваки понуђач из групе понуђача.
4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. ЗЈН
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ
ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

1.

Право на учешће у поступку има
понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Копија личне карте или пасоша.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе;
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити за
сваког од њих).
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2.

Право на учешће у поступку има
понуђач уколико он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела

- као члан организоване криминалне
-

3.

групе,
није осуђиван за кривична дела
против привреде,
кривична дела против животне
средине,
кривично дело примања или давања
мита,
кривично дело преваре.

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције,
односно Уверење првостепеног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривично дело против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. За побројана кривична дела
надлежни судови, чија уверења је потребно доставити,
су:

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног
лица и

- Виши суд у Београду (посебно одељење за
организовани криминал) да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе.
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова, према месту рођења или месту
пребивалишта лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Напомена:
- У случају да понуду подноси правно лице потребно
је доставити ове доказе и за правно лице и за
законског заступника;
- У случају да правно лице има више законских
заступника за сваког од њих треба доставити ове
доказе;
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе;
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача, доставити
за сваког од њих).
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне
полицијске
управе
Министарства
унутрашњих послова, према месту рођења или месту
пребивалишта лица, да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
ВАЖИ ЗА СВЕ:
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

Брисана је.
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4.

5.

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО
Право на учешће у поступку има ЛИЦЕ:
понуђач ако је измирио доспеле порезе, - Уверење Пореске управе Министарства финансија
доприносе и друге јавне дажбине у
и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и
складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на - Уверење надлежне управе локалне самоуправе
(Управе јавних прихода града, односно општине)
њеној територији.
да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Напомена: Уколико је понуђач у поступку
приватизације, уместо два горе наведена доказа треба
да достави уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације;
- У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе;
- У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих).
ВАЖИ ЗА СВЕ:
- Ови докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Право на учешће у поступку има
понуђач који поштује обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, који немају
забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Закона (на обрасцу из конкурсне документације –
поглавље бр.10) – под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, оверену печатом и
потписану од стране одговорног лица понуђача.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача,
Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.

НАПОМЕНА: НАРУЧИЛАЦ НЕ ЗАХТЕВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОНУЂАЧА.

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ОД ЗАХТЕВАНИХ ДОКУМЕНАТА у
складу са горе наведеним Упутством, искључиво у облику, форми, старости и од
оног издаваоца – како захтева наручилац.
НАПОМЕНА:
- Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. (осим изјаве из члана 75. став
2. Закона) могу се доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача коме ће доделити уговор,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за учешће из
члана 75. став 1. тачка 1 до 4 ЗЈН, уколико је уписан у Регистар Понуђача код
Агенције за привредне регистре. У том случају подносилац понуде треба да
достави Извод из регистра понуђача Агенције за привредне регистре или уколико
то не доставља, онда мора обавезно да наведе интернет страницу на којој су ти
подаци јавно доступни и где наручилац може да провери тај податак.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона. Ако се у држави
у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником
или другим надлежним органом те државе.
- 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.
4.5. Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона
Понуђач ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
4.6. 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 доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна,
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима.
Понуђачима ће на писани или усмени захтев бити достављена и спецификација
тражених добара у excel тебели, као помоћна табела за тачно попуњавање обрасца
Понуде. Није дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се
могу фотокопирати.
2. Понуда мора да садржи ДОКАЗЕ којима се доказује испуњеност обавезних услова
из члана 75. Закона, у једном примерку, а све у складу са упутством садржаним у
поглављу 4.4. ове конкурсне документације.
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3. Понуђач доставља попуњен, потписан и печатиран образац у оквиру поглавља број
3. Техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне набавке, чиме исти
потврђује да је у потпуности упознат са захтеваним Техничким карактеристикама
(спецификацијама) и да ће исте у целости испунити уколико њему буде додељен
уговор, што потврђује потписом и печатом овог обрасца.
4. Уколико понуђач уз понуду не достави:
- Готове узорке, пломбиране од акредитоване установе која је вршила испитивање,
и то по један узорак сваког артикла у мушкој величини: панталоне зимске,
панталоне летње, кошуља зимска, кошуља летња, прслук зимски, прслук летњи,
јакна са уметком, дуксерица, кабаница, на којима не морају бити обележја.
- 1 метар материјала у пуној ширини основних тканина за следеће артикле:
панталоне зимске и панталоне летње (1 метар материјала за оба артикла), кошуљу
зимску и кошуљу летњу (1 метар материјала за оба артикла), прслук зимски и
прслук летњи (1 метар материјала за оба артикла), јакну са уметком, дуксерицу (1м
плетенине, 1 метар тканине за ојачање), кабаницу, пломбираних од стране
акредитоване установе која врши испитивања.
- Оригиналне извештаје о контролисању квалитета основне тканине за следеће
артикле: панталоне зимске, панталоне летње, кошуља зимска, кошуља летња,
прслук зимски, прслук летњи, јакна са уметком, дуксерица (плетенина, тканине за
ојачање), кабаницу.
- Упуство за употребу и одржавање на српском језику.
5. Понуда не сме да садржи варијанте.
6. Понуда мора бити достављена на начин како је то наведено у оквиру Поглавља 5,
затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. На коверти/кутији мора бити залепљен образац из поглавља 5.3.
- Пропратни образац.
Понуђач узорке доставља у затвореној коверти/кутији са залепљеним обрасцем из
поглавља 5.3.1. - Пропратни образац за подношење понуде – узорак.
7. 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, у супротном сматра се да понуда има битне
недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди
веродостојност исте.
8. Свака исправка садржаја понуде, додаци између редова, брисања и сл. нису
дозвољени. Ако се врши исправка уписаног податка, првобитно унети
податак обавезно мора бити прецртан или избељен коректором и правилно
попуњен, а место начињене грешке парафирано и оверено печатом понуђача.
Уколико исправке нису вршене на наведени начин сматра се да понуда има битне
недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди њену
стварну садржину.
9. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик
мора бити сачињен како је објашњено у глави 5, поглавље број 5.1. конкурсне
документације.
Page 21 of 51

10. Понуђене јединичне и укупна цена, са и без ПДВ, морају бити исказане у Обрасцу
понуде. Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде, 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 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 (неће моћи да се утврди стварна
садржина понуде) и понуда ће бити оцењена као неприхватљива.
Да ли су правилно исказане укупне цене, Комисија за јавну набавку проверава на
отварању понуда и приликом стручне оцене понуда, полазећи од јединичних цена,
а у случају неслагања поступиће у складу са Законом.
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
5.1. Језик на којем понуда мора бити састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
5.2. Начин подношења понуде
Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу:
ЈП «Војводинашуме» Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин
Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде.
ПОНУДЕ МОРАЈУ БИТИ У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА ИЛИ КУТИЈАМА, СА
НА КОВЕРТИ/КУТИЈИ ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА 5.3.
ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ.
НАПОМЕНА: уз понуду понуђач доставља и УЗОРКЕ.
УЗОРЦИ МОРАЈУ БИТИ ЗАПАКОВАНИ У КУТИЈУ СА НА
ЗАЛЕПЉЕНИМ ОБРАСЦЕМ ИЗ ПОГЛАВЉА 5.3.1. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ.

КУТИЈИ

Понуде које нису примљене код наручиоца до 10.09.2020. године, до 09,30 часова,
поштом или лично достављене, сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су
неблаговремено поднете.
Уколико понуђач не достави узорке наведене у поглављу бр. 4.6 под тачком 4 или ако
достављени узорци у свему не одговарају опису из обрасца спецификације понуде, понуда
понуђача биће одбијена као неприхватљива.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен у Поглављу 5.5. ове Конкурсне документације.
Понуда мора да садржи следеће:
1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за УЧЕШЋЕ понуђача у
поступку јавне набавке из члана 75. Закона, у облику и форми према упутствима
које је дао Наручилац;
Доказе за обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1), 2) и 4), не мора да
доставља понуђач који је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне
регистре до дана истека рока за подношење понуда.
2. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде (код заједничке понуде
понуда садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о именовању носиоца посла ако
су се учесници групе понуђача тако договорили);
3. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом Модел уговора;
4. Средство финансијског обезбеђења и то:
5.
За озбиљност понуде, подноси се једна потписана и оверена печатом бланко соло
меница, доказ о регистрацији менице која се доставља и попуњен, потписан и
оверен печатом образац меничног овлашћења у оригиналу (образац је дат у
конкурсној документацији).
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Картон депонованих потписа, у једном примерку, који може бити у обичној
фотокопији, оверен од стране Бaнке на дан уписа менице у Регистар меница и
овлашћења. Картон депонованих потписа мора се односити на лице које је
потписник менице и меничног овлашћења, односно ако лице које је наведено на
картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног субјекта
(не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице,
неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о
облигационим односима).
6. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди;
7. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75.
ст. 2 Закона;
8. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац у оквиру Техничких
карактеристика;
9. Понуђач уз понуду обавезно доставља:
- Готове узорке, пломбиране од акредитоване установе која је вршила
испитивање, и то по један узорак сваког артикла у мушкој величини: панталоне
зимске, панталоне летње, кошуља зимска, кошуља летња, прслук зимски, прслук
летњи, јакна са уметком, дуксерица, кабаница, на којима не морају бити
обележја.
- 1 метар материјала у пуној ширини основних тканина за следеће артикле:
панталоне зимске и панталоне летње (1 метар материјала за оба артикла),
кошуљу зимску и кошуљу летњу (1 метар материјала за оба артикла), прслук
зимски и прслук летњи (1 метар материјала за оба артикла), јакну са уметком,
дуксерицу (1м плетенине, 1 метар тканине за ојачање), кабаницу, пломбираних
од стране акредитоване установе која врши испитивања.
- Оригиналне извештаје о контролисању квалитета основне тканине за следеће
артикле: панталоне зимске, панталоне летње, кошуља зимска, кошуља летња,
прслук зимски, прслук летњи, јакна са уметком, дуксерица (плетенина, тканине
за ојачање), кабаницу.
- Упуство за употребу и одржавање на српском језику.
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 обрасце дате у конкурсној документацији (Изјава
чланова групе дата је у поглављу 6. конкурсне документације), изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр.
Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона...)
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
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5.3.Пропратни образац
(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: __________________________________
(попуњава наручилац)
НЕ ОТВАРАТИ!
ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
- РАДНА ОДЕЋА 2020. год. РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 73/20

НАРУЧИЛАЦ:
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
21131 Петроварадин, ул.Прерадовићева бр. 2
ПОНУЂАЧ:
назив: ________________________________________________________________
адреса: _______________________________________________________________
број телефона: ______________________
број телефакса: ______________________
електронска адреса: ______________________
име и презиме лица за контакт: ______________________.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
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5.3.1. Пропратни образац
(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат пријема:
(попуњава наручилац)

НЕ ОТВАРАТИ!
УЗОРЦИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
:
- РАДНА ОДЕЋА 2020. год. РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 73/20
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
21131 Петроварадин, ул.Прерадовићева бр. 2
ПОНУЂАЧ:
назив:
адреса:
број телефона:
број телефакса:
електронска адреса:
име и презиме лица за контакт:______________________________

5.4. Партије, варијанте
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. Понуда са варијантама
дозвољена.

није

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Војводинашуме“
Петроварадин, Прерадовићева 2 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку РАДНА ОДЕЋА 2020.год., редни број 73/20 - НЕ
ОТВАРАТИ“,
„Допуна понуде за јавну набавку РАДНА ОДЕЋА 2020.год., редни број 73/20 - НЕ
ОТВАРАТИ“,
„Опозив понуде за јавну набавку РАДНА ОДЕЋА 2020.год., редни број 73/20 - НЕ
ОТВАРАТИ“,
„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДНА ОДЕЋА 2020.год., редни број 73/20 НЕ ОТВАРАТИ“,
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.6. 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.
5.7. 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 4.2 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.
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.
5.8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
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- 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;
- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- податке о пониђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
- податке о понуђачу који ће издати рачун;
- број текућег рачуна на који ће бити вршена плаћања;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне
документације. Група понуђача може да се определи да обрасце 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 на стр. 39,
Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, не
може у име осталих да потпише носилац посла, ови образци морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1.тач.1) до 4) Закона.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места испоруке добара, цена, начина и услова плаћања и других
околности од којих зависи прихватљивост понуде
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
На паритету fco Дирекција ЈП «Војводинашуме», Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2
Наручилац је обавезан да о свакој насталој промени места испоруке извести Понуђача у
року од 3 дана пре промене.
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.
Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
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.
НАПОМЕНА: Укупна понуђена вредност (цена) као и јединичне цене у табеларном
обрасцу понуде морају бити јасно уписане, а свака исправка мора бити парафирана
од стране Понуђача и оверена печатом.
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.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Одложено плаћање, у року од најмање 30 дана а највише 45
дана од дана уредно испостављане фактуре за плаћање.
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Роба се испоручује једнократно на паритету fco Понуђача,
по диспозицији Понуђача, а најкасније до 15.12.2020. године.
5.10. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену предност има понуђач који је
понудио дужи рок плаћања. У случају да су понудили и исти рок плаћања Комисија ће, у
присуству понуђача, жребом одредити који понуђач има предност.
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. 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 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.
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 ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, УЗ ПОНУДУ, обавезно се прилаже:
1. БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА, оверена само печатом и потписом понуђача,
2. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије за
предметну јавну набавку (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу
члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и
„Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011),
3. МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац
у прилогу, у коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде (понуђене
укупне цене, без ПДВ).
4. КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, у једном примерку, који може бити у
обичној фотокопији, оверен од стране Бaнке на дан уписа менице у Регистар
меница и овлашћења. Картон депонованих потписа мора се односити на
лице које је потписник менице и меничног овлашћења, односно ако лице
које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање
привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а
потписник је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно
члану 91. став 4. Закона о облигационим односима).
Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац ће наплатити у целости у
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачем или као
овлашћени члан групе понуђача:
- Након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;
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- Ако му је додељен уговор а он благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Ако му је додељен уговор а он не достави тражена средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла.
- У случају да било који од наведених докумената није приложен или није приложен у
захтеваном облику, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА - Понуђач коме буде додељен уговор ће непосредно пре
закључења уговора, доставити:
1. БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,
2. ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије за
предметну јавну набавку (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу
члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и
„Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011),
3. 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, а у циљу доброг извршења посла, са роком важности за
време трајања уговора и свих његових евентуалних анекса.

У прилогу:
- Образац меничног писма - за озбиљност понуде
- Образац меничног писма - за извршење уговора
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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) издајем
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2
Текући рачун: 205-601-31 код: Комерцијална банка АД Београд
Матични број: 08762198 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) као
средство обезбеђења озбиљности понуде у поступку јавне набавке добара-РАДНА
ОДЕЋА 2020. ГОД. и овлашћујемо 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 примљеног
обавештења од стране Дужника – Издаваоца менице да одустаје од учешћа у поступку
јавне набавке.
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:

_______________________________
_______________________________

Мат.бр.

_______________________________

ПИБ

_______________________________
Директор

М.П.
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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) издајем
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,
СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2
Текући рачун: 205-601-31 код: Комерцијална банка АД Београд
Матични број: 08762198
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
бр. ______ од ________________.год. ЈН бр.73 РАДНА ОДЕЋА 2020. 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, или трећег дана од доспећа његовог последњег
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:

_______________________________
_______________________________

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 понуђача коме се додељује уговор.
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 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 као
и указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,
заинтересовано лице ће упутити истовремено на следеће електронске адресе Наручиоца:
sminic@vojvodinasume.rs; predrag.tasic@vojvodinasume.rs sinisa.petrovic@vojvodinasume.rs
или на адресу наручиоца: ул. Прерадовићева бр. 2, Петроварадин, са назнаком: Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку
добара – РАДНА ОДЕЋА 2020. ГОД. РЕДНИ БРОЈ: 73/20. Уколико се захтев за
додатним информацијама или појашњењима подноси електронским путем подноси се
наручиоцу радног дана, од понедељка до петка, од 07,00 часова до 15:00 часова. Уколико
захтев за додатним информацијама или појашњењима пристигне на наведену електронску
адресу нерадним даном (субота, недеља, државни и други празник и сл.), ван наведеног
термина сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Комуникацију у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
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5.14. 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.
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.
5.16.Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. Образац ове Изјаве дат је у поглављу број 10.
конкурсне документације.
5.17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице које 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 у току целог поступка, против сваке радње
наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
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, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. Закона о јавним
набавкама сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Ако је у овом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га
Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем року. Ако
се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева
мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се доставља путем
поште мора се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем
захтева, сматра се да је захтев достављен дана када је пријем одбијен.
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. Такса се плаћа у износу од
120.000,00 динара.
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:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као
и датум извршења налога.
(3) износ таксе: 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: 73/20;
(7) сврха: ЗЗП, ЈП “Војводинашуме” Петроварадин; јавна набавка добара:
Радна одећа 2020. год, редни број 73;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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 (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
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.
5.18. Рок у којем ће бити достављен уговор о јавној набавци
Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у
року од 25 дана од дана отварања понуда.
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Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
стицања Законом прописаних услова, у складу са чл. 149. став 6. Закона.
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 најприхватљивијим 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.
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.
5.20. Измене током трајања 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 укупне вредности првобитно закљученог уговора. Изменом уговора не
може се мењати предмет набавке.
Измена уговора о јавној набавци је могућа, у складу са Законом о јавним набавкама, и у
смислу да се рок трајања уговора може продужити уз сагласност воље обе уговорне стране,
закључењем анекса уговора, уколико до истека уговореног трајања рока уговора, укупно
уговорена вредност уговора није реализована а наручилац има даљу потребу за добрима,
уколико укупно извршена вредност по уговору и анексу не прелазе укупно уговорену
вредност уговора.
Остале измене и допуне уговора, могуће су само из нарочито оправданих, објективних
околности, под условом да се не мења укупно уговорена вредност и предмет уговора, а све у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
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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.
Наручилац не тражи додатне услове за ову јавну набавку
ОД ПОНУЂАЧА СЕ ЗАХТЕВА ДА ДЕТАЉНО ПРОУЧИ СВА УПУТСТВА,
ОБРАСЦЕ, УСЛОВЕ И СПЕЦИФИКЦИЈЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: РАДНА ОДЕЋА 2020. ГОД, у отвореном
поступку, РЕДНИ БРОЈ 73/20.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Униформе за
1. чуварску службу
заштићених
подручја

Количина

Јд.мере

Назив

Комплет

Ред.бр.

5) ЦЕНА, НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ И ДР.
УСЛОВИ
Једин.цена у Једин.цена у Укупна цена у Укупна цена у
дин,
дин,
дин,
дин,
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

13

УКУПНО:
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.

Укупна понуђена цена: ___________ динара без ПДВ-а.
Исказана цена је коначна, без ПДВ-а. У исказаној цени садржана је накнада за амбалажу и
друга средства за заштиту робе од оштећења, трошкови превоза робе и др.
Рок плаћања: одложено у року од ________ дана (минимално 30 дана, а најдуже 45 дана)
од дана испоруке добара и испостављања фактуре.
Рок, место и начин испоруке: Роба се испоручује једнократно на паритету fco Понуђача, по
диспозицији Понуђача, а најкасније до 15.12.2020. године.
Гарантни рок: _______ месеци од дана примопредаје. (минимално 12 месеци)
Рок важења понуде: _______(не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)
Датум

Понуђач
М. П.

____________________

_____________________

Образац структуре цене је саставни део понуде
“СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ
ПОПУЊЕНИ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ОБРАСЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА. СТОГА, ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ
САДРЖИ ЗАСЕБАН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ.”
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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6) ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ О ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара: РАДНА
ОДЕЋА 2020. год, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин,
редни број набавке: 73/20.
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:__________________

___________________________
печат
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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, дужан је да наведе назив сваког члана групе понуђача, а сваки члан
групе понуђача је у обавези да попуњени модел уговора овери и потпише.

ЈП "Војводинашуме"
Петроварадин,
Прерадовићева 2
Број:
Датум:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА
Закључен у Петроварадину, дана_____________2020. год. између
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ

II

1.

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,
МБ 08762198, ПИБ 101636567, Тек. рн. 205-601-31 (Комерцијална банка ад
Београд), које заступа Директор Роланд Кокаи, маст.екон. (у даљем тексту:
КУПАЦ), с једне стране
и

2.

_______________________________________________________________________
Мат.бр.____________ПИБ:______________Тек.рн.
______________________________(Банка:___________________________________
), које заступа: __________________________________________________ (у даљем
тексту: ПРОДАВАЦ) с друге стране, о следећем:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНЕ
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене
понуде Продавца дел. бр. ______ од ____________, која је прихваћена од стране наручиоца –
овде Купца у отвореном поступку јавне набавке добара: РАДНА ОДЕЋА 2020. год.
спроведене по позиву за подношење понуда број 73, објављеном дана 10.08.2020. год. на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Напомена: дел. бр. и датум достављене понуде, наканадно уноси наручилац.
Члан 2.
Предмет овог уговора је јавна набавка добара - Радна одећа и то: униформе за
чуварску службу, по следећим количинама и ценама:
(Пре закључења уговора са изабраним понуђачем Наручилац ће у члан 2. овог уговора
додати табелу са ценама из Обрасца понуде изабраног понуђача са којим закључује уговор)
УКУПНА ЦЕНА износи _______________ динара, без ПДВ-а.
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У исказаним ценама садржани су сви припадајући трошкови (накнада за амбалажу и
друга средства за заштиту робе од оштећења, превозни трошкови, трошкови осигурања робе
и др.).
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су цене добара из члана 2. овог уговора фиксне,
односно непроменљиве, изражене у динарима, без урачунатог ПДВ-а.
III

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.

Купац ће плаћање испоручених добара извршити уплатом на рачун понуђача у року од
______ дана од дана пријема уредно испостављане фактуре за плаћање, а након извршене
испоруке добара, са позивом на број и датум закључења овог Уговора.
Члан 5.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са
важећим прописима најкасније у року од 3 дана од дана испоруке робе, са позивом на број и
датум закључења овог уговора.
IV

НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да је Продавац дужан да након закључења уговора
изврши узимање мера сваког појединачног запосленог радника за који је предвиђена набавка
службених одела, а све по диспозицији Купца.
Роба се испоручује једнократно на паритету фцо Купац, по диспозицији Купца, а
најкасније до 15.12.2020. године.
Место испоруке је на паритету Фцо Купац, на адреси:
Дирекција ЈП „Војводинашуме“, ул. Прерадовићева бр. 2, 21131 Петроварадин.
Робу која је предмет овог уговора испоручује Продавац, својим превозним
средствима, о свом трошку.
Купац је обавезан да о свакој насталој промени локације својих смештајних
капацитета, писмено извести Продавца најкасније у року од 3 дана пре него што ће
наступити промена.
V

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.

У случају кашњења у испоруци добра, Купац има могућност да одреди Продавцу
накнадни рок за испоруку.
Уколико Продавац Купцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а добро
не буде испоручено у том року, Купац има могућност да захтева од Продавца плаћање
уговорне казне у износу од 0,5% од вредности неиспорученог добра, за сваки дан
закашњења, а максимално 5 % од вредности уговора.
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У случају да Продавац испоручи добра након уговореног или накнадно продуженог
рока из става 1. овог члана и Купац прими добра, Купац има могућности да у року од 3 дана
од дана целокупне примопредаје добара обавести Продавца да задржава своје право на
уговорну казну. Уколико га у наведеном року не обавести да задржава право на уговорну
казну, Купац нема право на наплату уговорне казне због закашњења у испоруци добара.
VI

ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 8.

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 9.
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 10.
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 11.
Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
– важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;
– уверењима о квалитету издатим од акредитоване лабораторије у земљи.

Продавац је дужан да уз сваку испоруку робе по овом уговору, купцу достави
уверење о квалитету које је у сагласности са уверењем о квалитету из његове понуде.
Продавац одговара за квалитет робе у гаратном року и то у гаратном року од ______
месеци.
IX

КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 12.

Квантитативни пријем робе врши се приликом истовара робе у седишту Купца, а уз
присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 8 дана.
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X КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 13.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 8 дана.
Члан 14.
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
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца.
О одступању од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести Продавца у року
од 8 дана од дана сазнања, у писаној форми.
Члан 15.
У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима квалитета, Купац
има право, након уредног обавештења 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.
XI

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 16.

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.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
експлозија, саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом
предвиђени као виша сила.
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Члан 17.
Наступање околности из претходног члана овог Уговора, 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.
XII

РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.

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.
XIII

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 19.

Приликом закључења овог Уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих
уговорних обавеза средством финансијског обезбеђења – регистрованом бланко соло
меницом, оверену печатом и потписом Продавца, са меничним писмом, попуњеним и
овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 2, а у циљу доброг
извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости извршити на уговорени начин и
у уговореном року.
Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца
из овог Уговора. Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњење обавеза,
осим уколико је Продавац у целости испунио своје обезбеђене обавезе.
XIV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 20.
Све измене и допуне овог уговора могу се вршити само у складу са Законом о јавним
набавкама у смислу промене битних елемената уговора само из објективних разлога, у
писаној форми, уз сагласност уговорних страна, потписивањем анекса уз овај уговор од
стране овлашћених представника обе уговорне страна.
Након закључења уговора о јавној набавци, рок на који је уговор закључен може се
продужити уколико уговорене количине добара нису извршене у целости, а Купац има
потребу за тим, о чему је Купац дужан да донесе одлуку у складу са Законом о јавним
набавкама, а уговорне стране да закључе анекс уговора.
Купац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама након закључења
уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Page 47 of 51

XV

ПРИМЕНА ЗОО

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењује се одредбе Закона о
облигационим односима.
XVI

СПОРОВИ
Члан 22.

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.
XVII СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 23.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
XVIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 2 (два) 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 добара: РАДНА ОДЕЋА 2020.
год, у отвореном поступку, редни број набавке: 73, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Врста трошкова

Износ трошкова у РСД

У К У П Н О:

Датум: ___________________

Потпис овлашћеног лица
Понуђача/носиоца посла

Место: ___________________
______________________
М.П.

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 за јавну набавку добара: РАДНА ОДЕЋА 2020.год, у отвореном
поступку, редни број набавке: 73, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“
Петроварадин, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум:
____________________

ПОНУЂАЧ:
М.П.

Место:
____________________

_____________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА
ИЗЈАВА МОРА БИТИ УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И
ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

- 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 добара РАДНА ОДЕЋА 2020. год, у отвореном поступку, редни број
набавке: 73, коју спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин,
изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

датум:
____________________

ПОНУЂАЧ :
М.П.

место:
____________________

_______________________
Потпис одговорног лица

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА
ИЗЈАВА МОРА БИТИ УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И
ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ.
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