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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број В2017-1 је добро – електро материјал.

2. Партије
Предмет јавне набавке је подељен у седам (7) партије:
- партија број 1 – Метални стубови са пратећом опремом
- партија број 2 – Бетонски стубови
- партија број 3 - Ормани и опрема за ормане
- партија број 4 - Лед светиљке са пратећом опремом
- партија број 5 - Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом
- партија број 6 - Каблови са пратећом опремом
- партија број 7 - Остали електро материјал

3. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ПИБ: 107333843, МБ: 20782633
Адреса: Народног Фронта 4, Смедерево
Интернет страница: www.zelenilosd.rs

4. Контакт
Лице за контакт Милица Бера, е - mail адреса javnenabavke@zelenilosd.rs ,
факс 026-4622-073, 064-8476886.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка добра –електро материјал, а за потребе ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево. Набавка је обликована у седам (7) партија и то:
- партија број 1 – Метални стубови са пратећом опремом
- партија број 2 – Бетонски стубови
- партија број 3 - Ормани и опрема за ормане
- партија број 4 - Лед светиљке са пратећом опремом
- партија број 5 - Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом
- партија број 6 - Каблови са пратећом опремом
- партија број 7 - Остали електро материјал

Сваки појединачно добро је дефинисано у списку у оквиру обрасца понуде.
Наручилац ће предмет набавке потраживати сукцесивно у зависности од потреба,

а у току трајања уговорне обавезе.
Обзиром да се не може тачно предвидети количина предмета набавке, Наручилац

је у обрасцу структуре цене дао планиране количине, које су променљиве у зависности од
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потребе Наручиоца, тако да ће уговор за сваку партију бити закључен на процењену
вредност набавке за ту партију.

Рок испоруке добра је за партије број 1 и 4 - петнаест (15) дана од дана пријема
поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партију број 2 - два (2) дана од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партије број 3 и 6 - десет (10) дана
од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партију број 5 - један (1)
дан од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца и за партије број 7 - два
(2) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.

Место испоруке добра је на адресу Наручиоца, Смедерево, Ул. Шалиначка бб.
Гарантни рок се исказује бројем месеци. Гарантни рок за свако добро почиње да

тече од дана пријема конкретног добра од стране Наручиоца и не може бити краћи од
Законом прописаног гарантног рока.

Рок извршења набавке је годину дана од дана закључења уговора, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Нема.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Нема.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона .

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у складу са
чланом 81. Закона, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда односно надлежне полицијске управа
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод
из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
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и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу VI одељак 5). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.

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.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.

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.
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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.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испињеност обавезних услова.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНAТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену најнижу цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача која ће бити извучена жребом. Жреб ће се
организовати у току поступка отварања понуда од стране Комисије за јавну набавку, а
након констатоване чињенице да су два или више понуђача понудили исту најнижу
понуђену цену

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и
понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће у складу са чл. 86. ЗЈН
изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова
понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди
добра страног порекла. Уколико понуђач жели да оствари право сходно одредби чл. 86.
ЗЈН дужан је да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне
набавке издат од стране Привредне коморе Србије. Када понуђач достави доказ да нуди
добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале
понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра
домаћег порекла и да доставе доказ.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. Образац понуде
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
3. Образац трошкова припреме понуде
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ______________ од _____ 2017. године за јавну набавку добра –
електро материјала, ЈН број В2017-1, партије број ________________________________.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

ПИБ

Врста правног лица
(заокружити) 1) микро 2) мало 3) средње 4) велико

Име особе за контакт

e-mail

Телефон

Факс

Број рачуна понуђача
и назив банке
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
3. 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

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

2) Назив подизвођача

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
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

ПИБ

Име особе за контакт

2) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

3) Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

ПИБ

Име особе за контакт

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) Предмет набавке је добро – електро материјал за потребе ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево (сходно траженим карактеристикама у поглављу II и обрасцу структуре
цене)

Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 1 - Метални стубови са пратећом опремом
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 1 - Метални стубови са пратећом опремом
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 2 - Бетонски стубови
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 2 – Бетонски стубови
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 3 - Ормани и опрема за ормане
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 3 - Ормани и опрема за ормане
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 4 - Лед светиљке са пратећом опремом
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 4 - Лед светиљке са пратећом опремом
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 5 - Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 5 - Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 6 - Каблови са пратећом опремом
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 6 - Каблови са пратећом опремом
Укупна цена без ПДВ-а
за партију број 7 - Остали електро материјал
Укупна цена са ПДВ-ом
за партију број 7 - Остали електро материјал
Јединичне цене су фиксне и неће се мењати током периода важења уговора.

Рок и начин плаћања

Услови плаћања су одложено 45 дана од дана фактурисања, без
обзира на број месечних фактура. Понуђач не захтева аванс.
Начин плаћања је вирмански, на основу фактуре коју испоставља
понуђач, а којом је потврђена испорука добра.

Рок важења понуде Рок важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке

За партије број 1 и 4 - петнаест (15) дана од дана пријема поруџбенице
поднете од стране Наручиоца, за партију број 2 - два (2) дана од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партије број 3 и
6 - десет (10) дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране
Наручиоца, за партију број 5 - један (1) дан од дана пријема
поруџбенице поднете од стране Наручиоца и за партије број 7 - два (2)
дана од дана пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.

Гарантни период У свему како је дато у Обрасцу структуре понуђене цене
Место и начин испоруке На адресу Наручиоца, Ул. Шалиначка бб Смедерево

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија број 1 - Метални стубови са пратећом опремом

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1.

Једнокрака лира за стуб 1000/1500-95° са
две обујмице од Ø60мм које се причвршћују
варењем на лиру, а веза са стубом се
остварује шрафљењем. Цев пречника од
Ø40мм, дебљине зида цеви 2мм.

60
ком

2. Осигурач FRO 6 А 100
ком

3.
Прикључна радитна плоча за стубове јавне
расвете PPROV III OKPIRO, дим 300 x 67 мм
са два излаза за  FRA

20
ком

4.
Анкер корпа димензије 210x210x600 мм за
стуб до 5м преч.16мм са навoјним делом
М16 навртком

2
ком

5.
Анкер корпа, за стуб висине до 9м
димензија 300x300x700 мм са навојним
делом М24мм и навртком.

3
ком

6. Поклопац за стуб од од 9м, дим 600x100мм,
дебљина лима 0,5мм

10
ком

7. Поклопац за стубове висине од 4м, дим
300x100 мм, дебљина лима 0,5мм

20
ком

8.

Тросегментни стуб, висине 8 м
(159x4,5/133x4/108x3,6мм ) са фиксираном
кратком лиром при врху стуба Ø  60мм, са
углом од 100° у односу на путну површину.
Врх стуба је затворен са капом. Стуб

2
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
офарбати основном и завршном дим бојом.
Стуб испоручити са анкер плочом
400x400мм са избушеним рупама за М24 у
квадратном облику 300x300мм.

9.

Осмоугаони комплетни стуб, висине 8 м са
основом 5000мм где је страница од 60мм и
завршетком од 80мм ( ''Eldon grupa'' „или
одговарајуће“) изведен у Ул. Кнез
Михајлова (замена оштећеног стуба).

1
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 2 - Бетонски стубови

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1. Бетонски стуб носећи стуб затезне силе 250
N висине 9м

16
ком

2. Бетонски специјални стуб затезне силе 1000
N висине 9м

2
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 3 - Ормани и опрема за ормане

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1.

Мерни ПВЦ дистрибутивни орман за
Смедеревско подручје димензије
400x600x250 мм са продуженим делом
за укопавање у земљу који садржи
следећу опрему: RBK са ножастим
уметцима од 63А (лимитери), шкаро
клема 35мм 2 са Ц шином за одводни
кабл, шина за нулу и земљу,
предвиђено место за трофазно
једнотарифно бројило кога испоручује и
монтира надлежна дистрибуција са
решењем за бломбирање прикључног
места. Орман испоручити са ожичењем.

1
ком

2.

ПВЦ разводни орман 1000x1000x250мм,
са продуженим постољем за укопавање
у земљу. IP65 са косим кровом. Орман
садржи следећу опрему:

- Компакни АS прекидач од 200 А са
заштитном струјом од кратког споја 36
КА
- Поднапонски члан монтиран на

прекидачу
- Тастер у облику печурке монтиран у

орману за ручно искључење АS
прекидача

- Шински развод за одговарајућу струју
- Трополна летва са појединачним

аутоматским погоном 400/160 А са
патронима - ком 1

- Трополна летва са аутоматским

1
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
погоном 160 /35-63 А са адаптером са
патронима - ком 5

- Шина за нулу и земљовод
- Катодни одводници пренапона RSTO

компл. - 1ком
- Везни, шрафовски материјал,

изолаторски и примадур стопице за
мање летве ( 15 ком )
шлицоване каналице сапоклопцем.

- Све испитано и повезано са испитним
листом.

3.

ПВЦ разводни орман јавне расвете
800x1000x250мм, у IP66 степену
заштите, отпорности на удар IK10, који
садржи следеће уређаје: компакни AS
прекидач 125А 36kА са припадајућом
заштитом од кратког споја; Контактор
инсталациони 63А, напона управљања
АC/DC, 2NО контакта - ком 6;
Аутоматски осигурач C 63А 10кА по
стандарду IEC60898-1 - ком 4;
Аутоматски осигурач 1P 6АV 10кА по
стандарду IEC60898-1 - ком 4; изборни
Инсталациони троположајни прекидач
16А 2CO са нултим положајем, монтажа
на шину - ком 1; шкаро клема од 16мм-6
ком, шине за земљу и нулу, Напојна
јединица 230VAC/12VDCили 24VDC на
DIN шину - ком 2;
акумулаторска батерија са аутономијом
12h;
Контролер са интегрисаним GPRS
модем са антеном, DUAL BAND

1
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
900/1800 Мhz - антеном, са 8 дигиталних
улаза (on/off), са 8 дигиталних излаза
(реле 230VAC/6А)  са ситемом за
укључење јавне расвете по
одговарајућем календару аутоматски, са
могућношћу слања аларма и стања,  као
примања команде преко GPRS, радна
температура уређаја -25 до +50C,
монтажа на шину,
орман комплети шемирани ожичен.

4.

Контролер са интегрисаним GPRS
модемом са антеном, DUAL BAND
900/1800 Мhz - антеном, са 2 дигиталних
улаза (оn/off), са 1 дигиталним излазом
(реле 230VAC/6А)  са ситемом за
укључење јавне расвете по
одговарајућем календару аутоматски, са
могућношћу слања аларма и стања,  као
примања команде преко GPRS, радна
температура уређаја -25 до +50C,
монтажа на шину.

20
ком

5.
Tрополни гребенасти прекидач 80А,
типа 4G 90U са наставком за уградњу на
Ц шину

3
ком

6. Брзи ножасти, кратки патрони ETINH2,
усаглашено са IEC/EN60269 од 35А.

300
ком

7. Tрополни растављач осигурача РБК
160/63А

5
ком

8. Aутоматски осигурач 40 АтипаC, 10 КА 3
ком

9. Контактор трополни 65А, комадног
напона 220V, 50Hz,  струјна склопка

5
ком



Конкурсна документација – измена број 2 - у отвореном поступку за ЈН бр. В2017-1
Страна 18 од 63

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
65А, 220V, 30кW, 3P, 2NO+
2NC,прикључак на шраф, електрична
издржљивост 1.7x10⁶ операција.
Означавање прикључака у сагласности
са ЕN 50005 ИЕN 50012, шрафови су
заштићени од струјних контаката у
сагласности са ВДЕ 0106 Т.100, ВБГ4.
Усклађен са следећим стандардима
IEC/ЕN 60947-1, IEC/ЕN 60947-4-1,
IEC/ЕN 60947-5-1, одговарајући
квалитету производа Siemens, Schneider
General Electric или одговарајуће.

10. Aутоматски осигурач од 50АтипаБ , 6 КА 9
ком

11. Редна шкаро клема RS/16/3x16 за
отежане услове рада

20
ком

12. Гребенасти прекидач 63А, III полни, 0-1,
монтажа на ДИН шину

1
ком

13. Аутоматски осигурач 50АтипаЦ , 10 КА 12
ком

14. Ножасти кратки троми осигурач 63 А,
120КА

30
ком

15. Ножастидугиосигурачод 160 А , 120 КА 6
ком

16. Ножасти дуги осигурач од 125 А , 120 КА 9
ком

17.
Астрономски уклопни сат типа ДВБ
ЕЛЕКТРО Ниш са једним контактом или
одговарајуће

3
ком

18. Лустер керамичка клема 2,5  мм 50
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

19.
Трофазно двотарифно броjило 63 А ,
усаглашено са условима надлежне
дистрибуције (ЕПС-а)

1
ком

20.
Трофазно једнотарифно броjило 63 А ,
усаглашено са условима надлежне
дистрибуције (ЕПС-а)

1
ком

21.

Грађевински преносиви ПВЦ орман са
постољем, орман је UV стабилан, не
гори , отпоран на високе и ниске
температуре и механички негорив, IP 54.
Орман испоручити празан са постољем
не мањег квалитета од типа GO2-SSN
димензија 600x1330x235мм "FEMAN"
или одговарајуће.

1
ком

22. Шкаро клемаRS 25-35/4 за отежане
услове рада 110°C

4
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 4 - Лед светиљке са пратећом опремом

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1. Лед драјвер од 50w ЗА PCB плочу
уграђену на стубовима  ТРГА

10
ком

2. лед PCB  плочa 40 w, која је заступљена
на Градском тргу .

5
ком

3.

Лед светиљке за осветлење
саобраћајница, са асиметричном
светлосном расподелом. Светиљка
треба да буде глатка, без спољних
ребара за хлађење. Светиљка поседује
програмиран драјвер то јест опремљена
склопком за аутоматску редукцију снаге.
Класа електричне изолације светиљке је
1. Степен механичке заштите кућишта је
IP66. Оптички блок је одвојен од
кућишта. Отпорност на удар је IK08.
Светиљка је опремљена монтажним
адаптером који омогућава дирекну
монтажу на стуб или на лиру пречника
42мм. Животни век драјвера и модула
100000 h на амбијентној температури од
Та = 25степени. Опсег  улазног напона
је од 120-277 V.  Заштита од
прегревања диода на PCB плочи
омогућна је димовањем или
искључивањем напона уколико
максимална температура диода пређе
температуру од 70 степени. Светиљка је
снадбевена заштитом од пренапона
6КВ. Приступ драјверу и контролном

15
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
уређају омогућен без употребе алата.
Ефикасност светиљке не мања од
120lm/W, температура боје до 4000 К ,
напајање диода преко драјвера извести
струјом не већом од 700mА , CRI не
мањи од 70 и cosf већи од 0.9  и иста
мора бити у сагласности са IEC , CE .
Светиљка треба бити не мањег
квалитетета од типа CQ36L70-740
ТHORN или одговарајуће. Однос снаге и
излазног светлосног флукса из
светиљке прилагодити за класу
саобраћакнице МЕ4а, где је ширина
саобраћајнице 7м са двосмерним
саобраћајем 2x3,5м. Висина монтаже
светиљке 8м са нагибом од 0-15°.
Фактор одржавања 0,8, облога
саобраћајнице R3q0,08. Предност имају
светиљке са што мањом снагом на
улазу у драјвер, а већим излазним
флуксом из светиљке. Растојање
између стубова 28м.

4.

Лед светиљке за осветљење
саобраћајница, са асиметричном
светлосном расподелом. Светиљка
треба да буде глатка ,без спољних
ребара за хлађење. Класа електричне
изолације светиљке је 1. Степен
механичке заштите кућишта је IP66 а
оптички блок одвојен од кућишта
.Отпорност на удар је IK08. Светиљка је
опремљена монтажним адаптером који
омогућава дирекну монтажу на стуб или

15
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
на лиру пречника 42мм. Животни век
драјвера и модула 100000 h на
амбијентној температури од Та =
25степени.Опсег улазног напона је од
120-277 V. Светиљка је снадбевена
заштитом од пренапона 10КV.
Ефикасност светиљке не мања од
120lm/W , напајање диода преко
драјвера извести константном струјом у
опсегу од 650mА – 750mА , CRI не мањи
од 70 и cosf већи од 0.9 .Код избора
сочива узети у обзир висину качења
светилке од 8м растојање међу
стубовима 35м .Светиљка мора бити у
сагласности са IEC -ЕN62262 и CE
.Светиљка треба бити не мањег
квалитетета од типа VOLTANA 2
Schreder или одговарајуће.Однос снаге
и излазног светлосног флукса из
светиљке прилагодити за класу
саобраћакнице МЕ5, где је ширина
саобраћајнице 5м са двосмерним
саобраћајем 2x2,5м. Висина монтаже
светиљке 8м са нагибом од 0-15°.
Фактор одржавања 0,8, облога
саобраћајнице R3q0,08. Предност имају
светиљке са што мањом снагом на
улазу у драјвер, а већим излазним
флуксом из светиљке. Растојање
између стубова 35м.
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

5.

Лед светиљка типа Grah lSl 90 W,
500mA . Светиљка се наручује због
хаваријског оштећења постојећих у ул.
Кнез Михајловој.

1
ком

6.

Лед светиљае типа JULIJE 15500Mmm
димензија 1532 x 103 x78мм са
уводницима за улаз излаз кабла
степена заштите IP65 где је плоча од
алуминијума на којој су монтиране
диоде, а протектор се причврћује са
металним копчама,  боја светлости је
4000К са осветљајем од 6000 Лм или
више лумена . Светиљка усаглашена са
ICE, CE .

50
ком

7.

Лед цеви ( тубе Т8 ) без драјвера од
18w, (као замена у светиљци флуо
расвете од 36 W ) ефикасност 110 lм/W,
220 V, 50000 h, дужине 1200 мм, CRI
веће од 85 и боје 3000-4000 К )

90 ком

8.
Драјвер 36w за лед цеви за 2x18w

45 ком

9.

Лед светиљка CHIKAGO  40w по
квалитету једнака ''Led Belight'' или
одговарајуће. IK10, ИП66 50000h,  CRI
веће од 80 , 3600 Lm

8 ком

10.

Пуњиве ручне лампе са ЛЕД и
халогеном сијалицом , не мање од 8
ЛЕД диода и халогена сијалица 6V 4Ah,
AC/DC адаптером 9В 300mАh, два
режима рада ЛЕД и халогено, када

1 ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
користи ЛЕД не мање од 20h рада, када
користи халогену не мање од 2h рада,
заштита IP44 (водоотпорно кућиште)

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 5 - Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1. Натријумове светиљке домаће
производње снаге 70 W.

20
ком

2. Електронска пригушница за две цеви од
36 W

20
ком

3. Стакла 200W за KSŽ светиљку 300
ком

4.

Натријумове сијалице високог притиска
70W, за монтажу у грло Е27, напона
230V-240V. Сијалица је цевастог
(тубастог) облика. Температура боје
светлости треба да износи 2.100К.
Светлосни флукс након 20.000 радних
сати треба да буде минимално 93%
нормалне вредности, а број сијалица у
функцији минимално 92%. Сијалица
треба да има просечан животни век
40.000 сати. Потребно је да сијалица
има што већи светлосни флукс
(>=6.600лм) и што краће време поновног
попаљења

1500
ком

5.

Натријумове сијалице високог притиска
100W, за монтажу у грло  Е40, напона
230V-240V. Сијалица је цевастог
(тубастог) облика. Температура боје
светлости треба да износи
2.100К.Светлосни флукс након 20.000
радних сати треба да буде минимално
88% нормалне вредности, а број
сијалица у функцији минимално  98%.
Сијалица треба да има просечан

300
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
животни век 40.000 сати. Потребно је да
сијалица има што већи светлосни флукс
(>=10.000лм) и што краће време
поновног пропаљивања.

6.

Натријумовe сијалицe високог притиска
150W, за монтажу у грло Е40, напона
230V-240V. Сијалица је цевастог
(тубастог) облика. Температура боје
светлости трена да износи 2.100К.
Светлосни флукс након 20.000 радних
сати треба да буде минимално 88%
нормалне вредности, а број сијалица у
функцији минимално 98%. Сијалица
треба да има просечан животни век
40.000 сати. Потребно је да сијалица
има што већи светлосни флукс
(>=17.000lm) и што краће време
поновног пропаљивања

250
ком

7.

Натријумовe сијалицe високог притиска
250W, за монтажу у грло Е40, напона
230V-240V. Сијалица је цевастог
(тубастог) облика. Температура боје
светлости треба да износи 2.100К.
Светлосни флукс након 20.000 радних
сати треба да буде минимално 88%
нормалне вредности, а број сијалица у
функцији минимално 98%. Сијалица
треба да има просечан животни век
40.000 сати.  Потребно је да сијалица
има што већи светлосни флукс
(>=33.000lm) и што краће време
поновног пропаљивања

40
ком

8. Натријумовe сијалицe високог притиска 10
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10
400W, за монтажу у грло Е40, напона
230V-240V. Сијалица је цевастог
(тубастог) облика. Температура боје
светлости траба да износи 2.100К.
Светлосни фликс након 20.000 радних
сати треба да буде минимално  90%
нормалне вредности , а број сијалица у
функцији минимално 98%. Сијалица
треба да има просечан животни век
40.000 сати. Потребно је да сијалица
има што већи светлосни флукс
(>=56.000lm) и што краће време
поновног пропаљивања

ком

9.
Mеталохалогенe сијалицe од 400w за
навојно грло  Е 40 5

ком

10. Натријум пригушница 70w 400
ком

11. Натријум пригушница 100w 30
ком

12. Натријум пригушница 150w 10
ком

13. Натријум пригушница 250w 2
ком

14. Баг-турги упаљач  70-400w или
одговарајуће

400
ком

15. Керамичко грла Е27, са опругом и
носачем

100
ком

16. Керамичко грло Е40, са опругом 2
ком

17. Протектор за светиљку Опало 3
''Шредер''

20
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
комаду

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

18. Протектор за светиљку З1'' Шредер '' 10
ком

19. Флуо цеви 36 W '' типа Lumilex '' или
одговарајуће

50
ком

20.

Флуо светиљке ''Monsum '' 2x18w ,IP65
са флуо цевима Lumilex или
одговарајуће и електронском
пригушницом за мокре чворове

30
ком

21. Протектор за светиљку - К-лукс,
''Шредер''

5
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 6 - Каблови са пратећом опремом

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
јед.мере

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1. Tермоскупљајуће спојнице ТСКС 1kV (за
спољну употребу) 4x6-25мм2

7
ком

2. Kабловскe папучицe АlCu -25 /8мм 50
ком

3. Kабловскa папучица AlCu 50/8 мм 20
ком

4. Аl чауре Аl 25мм 20
ком

5. Аl Cu папучице 150 мм, за пречник
Ф=10мм

8
ком

6. IOS клема за кабал X00 4x16мм ''fidos''
16/25

500
ком

7. Затезне стезаљке за кабал X00/0
4x16мм

100
ком

8. кабл ПП00 Ал 4x150мм2 17
m

9. П/Ф жице 16мм за земљовод 20
m

10. Кабл ПП00 3x2,5мм 100
m

11. Самоносиви кабл типа X00 / 0  4x16мм 500
m

12. ПФ проводник 10мм2 100
m

13. Кабл ПП00Ал 4x50мм2 100
m

14. Кабл X00/0-А 2x16мм2 1000
m
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
јед.мере

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

15. Кабл ПП00 3x1,5мм2 500
m

16. Кабл ПП00 АЛ 4x25мм2 200
m

17. Кабл ПП00  5x10мм2 100
m

18. Кабл X00/0 3x70+71,5+2x16мм2 100
m

19. Стезањке за затезно прихватањеNN-
SKS-A 70-90, mm2

2
ком

20. Стезаљка за носеће прихватање NN
SKS-A 54-71,5mm2

2
ком

21. Високонапонске силиконске жице P/f
жице 1,5 мм2

200
m

22. Tермоскупљајуће спојнице ТСКС 1kV (за
спољну употребу) 4x25-70мм2

3
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Партија број 7 - Остали електро материјал

Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
јединици

мере

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

1.
PVC цеви f16 mm дужине 6m за
провлачење кабла PPoo3x1.5-3x2,5
mm2

50
ком

2. Монофазне шухо утичнице OG са
поклопцем , PVC

20
ком

3. Изолир трака ''Tеса или одговарајуће''
30m

100
ком

4. Огрлица за качење на носећи бетонски
стуб пречника fi130mm

20
ком

5. Огрлица за качење на специјални
бетонски стуб пречника d 200-250m

2
ком

6. Окитен цев од 50мм (унутрашњи
пречник цеви)

50
м

7. Позор траке за енергетски кабал 5
кг

8. Изолационо божур црево fi 17-25/18 10
м

9.
Ребрасто самогасиво црево типа teco
f=25 са одговарајућим ПВЦ уводником
(6 ком)

20
м

10. Поцинкована перфорирана трака
дужине 2м са отвором пречника М8мм

200
ком

11. Поцинковано гвожђе пречника 10мм 120
кг

12.

Украсни комад плочице са ужебљењем
за гвожђе fi 10мм са супротне стране за
поцинковану траку

30
ком
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Р.
бр. Назив добра

Произвођач
и каталошки

број

Планира
на

количина

Јединична
цена у дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна цена
у дин. без
ПДВ-а за

планирану
количину

Укупна
цена у дин.
са ПДВ-ом

за
планирану
количину

Увозна
царина и

друге
дажбине
у дин. по
јединици

мере

Гарантни
рок у

месецима

1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 10

13.
Кабловске моталице ПВЦ БУБНЈУ
280мм, монофазна 16А 250V, снага
3500W, IP 44, дужине 50м

1
ком

14.
Продужни кабал са шест шуко утичница.
Дужина кабла 5м са преднапонском
заштитом SP6 и прекидачем

5
ком

15.

Поцинкована сонда за заштитно
уземљење fi 60мм, дужине 3000мм са
шелном за везивање поцинкованог
гвожђа

1
ком

Укупна цена предмета набавке:

Датум Понуђач

М. П.
_____________________________ ________________________________
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене за партије за које даје понуду на
следећи начин:

- У колони број 3 уписати назив произвођача и каталошки број уколико постоји за тражено
добро.
- У колони број 5 уписати јединичну цену у динарима без ПДВ-а за тражено добро.
- У колони број 6 уписати јединичну цену у динарима са ПДВ-ом за тражено добро.
- У колони број 7 уписати цену за планирану количину у динарима без ПДВ-а за тражено
добро.
- У колони број 8 уписати цену за планирану количину у динарима са ПДВ-ом за тражено
добро.
Цена се даје са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке (трошкови испоруке и сл.) и укљученом увозном царином и
другим дажбинама. Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током периода
важења уговора.
- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима у колони 9.
- У колони број 10 уписати гарантни рок исказан у месецима.Гарантни рок за свако добро
почиње да тече од дана пријема конкретног добра од стране Наручиоца и не може бити
краћи од Законом прописаног гарантног рока.
- Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене
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
структуре цене.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

__________________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова израде узорка или модела у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења за припремање
понуде за јавну набавку добра – електро материјала, број В2017-1, како следи у табели:

Врста трошка Износ трошка у динарима

Укупан износ трошкова припремања понуде:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____________________ ___________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

____________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке добра – електро материјала, ЈН број В2017-1, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____________________ ____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став
1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добра – електро материјала, јавне набавке број В2017-1, поштовао је
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 1 – Метални стубови са пратећом опремом

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89 код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 1 – Метални
стубови са пратећом опремом.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 340.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи  до 408.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је петнаест (15) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
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рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.

Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 2 – Бетонски стубови

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 2 – Бетонски
стубови.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 260.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи до 312.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је два (2) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
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рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.

Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 3 – Ормани и опрема за ормане

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 3 – Ормани и
опрема за ормане.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 1.020.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи до 1.224.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је десет (10) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.
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Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 4 – Лед светиљке са пратећом опремом

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 4 – Лед
светиљке са пратећом опремом.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 1.410.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи  до 1.692.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је петнаест (15) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.
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Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.



Конкурсна документација – измена број 2 - у отвореном поступку за ЈН бр. В2017-1
Страна 49 од 63

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 5 – Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 5 – Флуо и
натријум светиљке са пратећом опремом.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 2.240.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи  до 2.688.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је један (1) дан од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.
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Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 6 – Каблови са пратећом опремом

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___ од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 6 – Каблови
са пратећом опремом.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи до 620.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи  до 744.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је десет (10) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
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рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.

Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛА,
партија број 7 – Остали електро материјал

Закључен у Смедереву између:

Наручиоца: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Смедерево, Ул. Народног Фронта 4,
које заступа директор Слађана Јеремић, дипл.ек.
Матични број: 20782633, ПИБ 107333843
бр.тек. рачуна: 205-172401-89  код Комерцијалне банке а.д. Београд
филијала Смедерево, (у даљем тексту: Купац) и

Понуђача: _______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________________
Матични број: ______________ , ПИБ: ________________
бр.тек. рачуна: ________________________ код ______________________
(у даљем тексту: Продавац)

Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи: (опционо)
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________
- ____________________________________________________________

Опште одредбе
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
-да је Купац на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), а по Позиву за подношење понуде за набавку добра – електро материјала број
В2017-1/5 од 31.01.2017. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.01.2017.
године, спровео отворен поступак јавне набавке број В2017-1, према Конкурсној
документацији број В2017-1/6 од 31.01.2017. године;

-да је Продавац доставио исправну понуду број ___________ од _____ 2017. године,
евидентирану код Купца под бројем В2017-1/___  од _______ 2017. године, за коју је
утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне
документације и саставни је део овог Уговора;

-да је Купац донео Одлуку о додели уговора број В2017-1/__ од _____ 2017. године,
сходно одредби чл.108. ЗЈН.

Предмет и вредност уговора
Члан 2.

Предмет уговора је набавка добра – електро материјала – за партију број 7 – Остали
електро материјал.

Уговорна вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима без обрачунатог
ПДВ-а износи  до 110.000,00 динара.

Уговорена вредност набавке из става 1. овог члана са свим трошковима са
обрачунатим ПДВ-ом износи  до 132.000,00 динара.

(опционо) Члан 3.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.

Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
_________________________________________________________________________.
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Подизвођачу _______________________________________ поверава се ____ % укупне
вредности набавке и извршење следећег дела предмета набавке:
______________________________________.

(опционо) Члан 4.

Саставни део овог уговора је Споразум којим се Понуђачи (Продавци) из групе
понуђача међусобно и према Наручиоцу (Купцу) обавезују на извршење јавне набавке, а у
складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи (Продавци) који подносе заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу (Купцу).

Цена, рок и начин плаћања
Члан 5.

Продавац се обавезује да у складу са потребама Купца сукцесивно испоручује предмет
уговора, према понуди број __________ од ____ 2017. године, и јединичним ценама
наведеним у  понуди.

Јединичне цене су фиксне до окончања Уговора и обухватају све зависне трошкове
(трошкове испоруке и сл.).

Продавац нема право на промену цене у току трајања уговора.
Плаћање се врши вирмански након сваке извршене појединачне испоруке, у року од 45

дана од дана пријема фактуре са отпремницом потписаном и овереном од стране овлашћеног
представника Купца.

Место, начин и рок испоруке и гарантни рок
Члан 6.

Испорука предмета уговора вршиће се сукцесивно, на основу писаног захтева
(поруџбенице) Купца, према динамици и количини коју одреди Купац.

Рок за испоруку је два (2) дана од дана пријема поруџбенице Купца.
Уколико Продавац није у могућности да у уговореном року испоручи предмет уговора

дужан је да у року од 24 сата од пријема поруџбенице достави изјаву да није у могућности да
изврши испоруку траженог предмета уговора.

Купац има право да на име уговорне казне од Продавца наплати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ-а уколико Продавац не испоручи робу у уговореном року.

Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке са гарантним роком датим у
Понуди која је саставни део овог Уговора.

Примопредаја предмета уговора је у пословном простору Купца у Смедереву, Ул.
Шалиначка бб.

Контрола квалитета и квантитета
Члан 7.

Купац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе у ком случају
има право да уложи приговор у року од осам (8) дана од дана пријема робе, а у случају
скривених мана у року од осам (8) дана од  дана сазнања за скривену ману.

У случају да Продавац не испоручи тражену количину, Продавац је у обавези да по
пријему рекламације у року од 24 сата изврши додатну испоруку.

Купац задржава право да добра која не одговарају квалитету из понуде врати продавцу
уз обавезу да је Продавац преузме франко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Шалиначка бб
Смедерево или да сноси трошкове доставе.

Уколико Продавац не изврши обавезу из става 2. овог члана или у случају
квалитативног недостатка у року од 3 дана од пријема рекламације не изврши замену
рекламираних добара обавезан је да Купцу на име уговорне казне плати износ од 10%
вредности уговора без ПДВ.
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Ако и након замене рекламираног  добра није задовољен квалитет из Понуде, купац
има право да врати добро, наплати износ од 10% вредности уговора  и раскине уговор.

Период важења уговора
Члан 8.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна
и овере печатом.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до
испуњења финансијске вредности уговора, у зависности који услов се први стекне.

Раскид уговора
Члан 9.

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог Уговора у случају
непоштовања његових одредби.

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора.

Решавање спорова
Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора
решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Завршне одредбе
Члан 11.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је
предмет овог уговора.

Члан 12.
Овај уговор је сачињен у шест (6) примерака, од тога два (2) примерка за Продавца и

четири (4) за Купца.

КУПАЦ М.П. ПРОДАВАЦ

____________________ _____________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним Понуђачем.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића
бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – електро материјал, ЈН
број В2017-1, партије број: ________ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
02.03.2017. године до 12.50 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом и иста ће се ће по окончању поступка отварања бити неотворена враћена,
са назнаком да је поднета  неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

1) Попуњен, потписан и оверен Образац понуде (поглавље VI одељак 1)
2) Попуњен, потписан и оверен Образац структуре понуђене цене са упутством како да се

попуни (поглавље VI одељак 2)
3) Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде (поглавље VI одељак 3)

– није обавезан
4) Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди (поглавље VI одељак 4)
5) Попуњена, потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
6) Сви докази о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН
7) Попуњен, потписан и оверен Модел уговора (поглавље VII)
8) Споразум да се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење

јавне набавке који садржи податке предвиђене чл. 81. ЗЈН - у случају да се подноси
заједничка понуда

9) Уверење о домаћем пореклу добара у поступку јавне набавке издат од стране Привредне
коморе Србије - уколико понуђач жели да оствари право сходно одредби чл. 86. ЗЈН

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, изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди,
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Изјава о испуњавању услова и поштовању обавеза из чл.75. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у седам (7) партија и то:
Р.бр. Назив партије Шифра у ОРН

1. Метални стубови са пратећом опремом 31700000
2. Бетонски стубови 31700000
3. Ормани и опрема за ормане 31700000
4. Лед светиљке са пратећом опремом 31700000
5. Флуо и натријум светиљке са пратећом опремом 31700000
6. Каблови са пратећом опремом 31700000
7. Остали електро материјал 31700000

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да
обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за три партије, не морају
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку
за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, са назнаком: „Измена понуде за јавну
набавку добра – електро материјала, ЈН број В2017-1, партије број: ________ - НЕ
ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку добра – електро материјала, ЈН број В2017-
1, партије број: ________ - НЕ ОТВАРАТИ" или „Опозив понуде за јавну набавку добра –
електро материјала, ЈН број В2017-1, партије број: ________ - НЕ ОТВАРАТИ" или „Измена и
допуна понуде за јавну набавку добра – електро материјала, ЈН број В2017-1, партије број:
________ - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду,

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI одељак 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и
седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља VI одељак 2).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако
задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Услови плаћања су одложено 45 дана од дана фактурисања, без обзира на број

месечних фактура. Понуђач не захтева аванс. Начин плаћања је вирмански, на основу фактуре
коју испоставља понуђач, а којом је потврђена испорука добра.
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9.2. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке добра

Рок испоруке добра је за партије број 1 и 4 - петнаест (15) дана од дана пријема
поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партију број 2 - два (2) дана од дана пријема
поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партије број 3 и 6 - десет (10) дана од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца, за партију број 5 - један (1) дан од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца и за партије број 7 - два (2) дана од дана
пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца.

Испорука ће се вршити сукцесивно у зависности од потреба Наручиоца.
Уколико понуђач није у могућности да  испоручи предмет набавке, дужан је да у року од

24 сата од часа пријема поруџбенице поднете од стране Наручиоца, достави наручиоцу
писану изјаву да није у могућности да испоручи предмет набавке.

Место испоруке је на адресу Наручиоца, Ул. Шалиначка бб Смедерево.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 180 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Други захтеви
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов

саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, хемијском оловком, или
електронски, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

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 попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

Понуђачи су дужни да у обрасцу понуде попуне све ставке. Уколико понуђач не попуни
сва поља, понуда ће бити одбијена кao неприхватљива.

Уколико понуђач исправља податке из понуде, дужан је да исправку учини јасном и да
поред ње стави печат.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке
(трошкови испоруке и сл.), с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена
предмета набавке без ПДВ-а, а која представља цену за планирану количину без ПДВ-а. Како
се тачне количине предмета набавке не могу предвидети, Наручилац је дао планиране
количине, а уговори ће бити закључени на процењену вредност сваке партије.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током периода важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај

део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења.
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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.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево, Ул. Ђуре Јакшића бр.1, 11300 Смедерево, електронске поште
на e-mail javnenabavke@zelenilosd.rs или факсом на број 026-4622-073 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 понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број В2017-1".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. РОК И НАЧИН ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.




