
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. A3/20   1/35 

  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Ј А В Н А   Н А Б А В К А  М А Л Е   В Р Е Д Н О С Т И 
БР. А3/20 

 

 

 

 

за јавну набавку добара – лична заштитна 

средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инђија, јун 2020. године 

 

 

 

 

 

 

Ј П „И Н Г А С“ И Н Ђ И Ј А                                   
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса                                         Наш број: 1578 
Блок 63 објекта 14/2, 22320 Инђија,  www.ingas.rs                                       Датум: 26.06.2020. 

Тел/фаx.:022/552-199, 560-568, 560-862, e-mail: ingasjp@gmail.com                             
Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005 

ПИБ: 100527313                                              Текући рачуни: 205-116099-21 Комерцијална банка 
Матични број:  08190135                                                           160-192284-83 Банка Интеса 
Шифра делатности: 3522                                                             

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

http://www.ingas.rs/
mailto:ingasjp@gmail.com


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. A3/20   2/35 

  

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1547 од 

25.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, бр. 1548 од 

25.06.2020. године припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку личних заштитних средстава за 2020-у годину, 

ЈНМВ бр. A3/20 

  

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље              Назив поглавља                                                                       Страна 

 

     I                 Општи подаци о јавној набавци                                                               3 

 

     II                Подаци о предмету јавне набавке                                                            4 

      

     III               Врсту, техничке карактеристике (спецификације),                                5 

                        квалитет, количину и опис добара 

 

     IV               Техничку документацију и планове                                                        9 

         

     V                Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.                               10 

                        75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

                        испуњеност тих услова 

  

     VI              Упутство понуђачима како да сачине понуду                                         14 

 

     VII              Образац понуде                                                                                       22 

    

     VIII            Модел уговора                                                                                         26 

 

     IX              Образац трошкова припреме понуде                                                       31 

 

     X               Образац изјаве о независној понуди                                                        32 

 

     XI             Други елементи који су неопходни за припрему понуде                      

- Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде                  33 

  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

                        заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  

                       животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац 

                       права интелектуалне својине 

- Образац меничног овлашћења писма/овлашћења                                   34 

  

 

                             

 

                                                                        Укупан број страна - 35 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија 

Адреса: Инђија, Блок 63 објекат 14/II 

Интернет страница: www.ingas.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број A3/20 је набавка добара – лична заштитна средства за 

потребе наручиоца у 2020-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део 

ове конкурсне документације. 

 

4. Начин преузимања конкурсне документације  

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs/portal 

и на интернет страници Наручиоца: www.ingas.rs. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Контакт лице 

Лице за контакт – Дејан Додер  

E-mail adresa: ingasjp@gmail.com 

Телефон/факс: 022 552 199 и 060/8258924 

 

 

Комуникација  у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 

се на начин одређен чланом 20. Закона.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда, и то радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07-15 часова. 

Сва питања и захтеви пристигли ван тог периода неће бити уважени. 

Захтев за додатне иформације, појашњења понуђач може доставити на адресу 

наручиоца или путем електронске поште.  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.  
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број A3/20 набавка добара –  лична заштитна средства  из 

спецификације која је саставни део ове конкурсне документације. 

 

Ознака из општег речника - 35110000, 18110000, 18140000, 18220000, 18230000, 

18330000, 18810000 и 18830000 

 

 

2. Партије 

Јавна набавка није обликована у партијама 
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III ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ  ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  
 

 р.б. 
Лична 
заштитна 
средства 

Једини
ца 

мере 
Количина Стандарди и карактерске 

1 
Мушко одело 
летње 

ком 1 

Пословно мушко одело.  
100 % вуна или мешавина (вискоза, полиестер, 
полиамид, памук, ликра, лан или свила). Минималан 
број расположивих боја је 4, величина од 50 – 62. 
Једнорендно закопчавање. Узани и средњи ревери. 
Продужени, стандардни и скраћени модел. Панталоне 
са манжетнама и без. Продужени, скраћени и 
стандардни модел, дубљи и плићи струк. 

2 
Мушко одело 
зимско 

ком 1 

Пословно мушко одело.  
100 % вуна или мешавина (вискоза, полиестер, 
полиамид, памук, ликра, лан или свила). Минималан 
број расположивих боја је 4, величина од 50  – 62. 
Једноредно закопчавање. Узани и средњи ревери. 
Продужени, стандардни и скраћени модел. Панталоне 
са манжетнама и без. Продужени, скраћени и 
стандардни модел, дубљи и плићи струк. 

3 
Пословна 
униформа 
мушка  летња 

ком 11 

Мушке панталоне 100 % памук или мешавина (лан, 
кепер) са манжетнама или без њих, стандардни 
модели дубљи струк.  
Минимални број расположивих боја 3. Величине од M 
do XXXL. 
Мушка пословна мајица – кратких рукава, 100% памук 
или мешавина (лан, полиестер). Минимални број боја 
3. Величине од M до XXXL. Сако мушки 100 % памук 
или мешавина (лан, кепер) са два спољна џепа и 
унутрашњим џепом. Минимални број расположивих 
боја 3. Величине од M do XXXL. 

4 
Пословна 
униформа 
мушка зимска 

ком 11 

Мушке панталоне 100 % памук или мешавина (лан, 
кепер) са манжетнама или без њих, стандардни 
модели дубљи струк.  
Минимални број расположивих боја 3. Величине од M 
do XXXL. 
Мушка пословна мајица или џемпер дугих рукава, 
100% памук или мешавина (лан, полиестер, вуна). 
Минимални број боја 3. Величине од M до XXXL.  
Сако мушки 100 % памук или мешавина (лан, кепер) са 
два џепа и унутрашњим џепом. Минимални број 
расположивих боја 3. Величине од M do XXXL. 

5 

Пословна 
униформа 
женска  
летња 

ком 10 

100 % памук или мешавина (вискоза, полиестер, полиамид, 
свила, ликра или лан). Горњи део – сако или јакна 
(струкирано или равно). Доњи део – панталоне или сукња 
дужина – кратка, средња или дуга. Минимални број 
расположивих боја је 4. Величине од 34 – 44 или XS-XL 

6 

Пословна 
униформа 
женска 
зимска 

ком 10 

100 % памук или мешавина (вискоза, полиестер, полиамид, 
свила, ликра или лан). Горњи део – сако или јакна 
(струкирано или равно). Доњи део – панталоне или сукња 
дужина – кратка, средња или дуга. Минимални број 
расположивих боја је 6. Величине од 34 – 44 или XS-XL 
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7 
Кошуља 
мушка 

ком 24 
100 % памук. Минимално 4 расположивих боја, 
величине од M до XXXL. Струкиране и равних линија. 
Крагна – мала крута. Дугих и кратких рукава. 

8 Блуза женска ком 18 

100 % памук или мешавина (вискоза, свила, полиестер, 
ликра или полиамид) 
Дуги или кратки рукав, са крагном, ревером или без. 
Минимални број расположивих боја и дезена 6. 
Величина од XS - XXL.  

9 
Ципеле летње 
женске 

пар 11 
Кожне - глатка или преврнута кожа и лак. Са штиклом 
или равном петом. Плитке. Минималан број 
расположивих боја 5. Број од 36-41. 

10 
Ципеле - 
патике летње 
мушке 

пар 30  

Ципела – патика од глатке или преврнуте коже, 
полиуретана и платно плитке на шнирање.  
Минималан број расположивих боја 3. Број од 40 – 47. 
НАПОМЕНА: ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

11 
Ципеле - 
патике 
зимске мушке 

пар 14 

Ципела – патика глатка или преврнута кожа, дубоке 
(чизме) и плитке на шнирање. Водоотпорне.  
Минималан број расположивих боја 3.  
Број од 40 – 47.  

12 

Ципела - 
патика са 
металном 
капном 

пар 20 

Ципела - патика са челичном капном и челични лист. 
Водоодбојна кожа. Изнутра постављене крзном. 
Дубоке. 
EN 20345 стандард. 

13 Гумене чизме пар 5 
Чизме гумене са поставом. Боја зелена или црна. 
Број од 40-47  

14 
Ципеле 
зимске 
женске 

пар 9  

Глатка или преврнута кожа, дубоке (чизме) и плитке на 
шнирање и без. Водоотпорне. Минималан број 
расположивих боја 3.  
Број од 36 – 41 

15 

Радна јакна 
отпорна на 
атмосферске 
услове 

ком 30 

Водонепропусна зимска струкирана јакна са 
склопивом капуљачом, рукави, крагна и постава на 
скидање са најмање 6 практичних џепова. Величине 
од М до XXXL 
НАПОМЕНА: ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

16 
Панталоне 
радне 

ком 20 

Материјал кепер 200-220 г/м2, Сиве боје са тамнијим 
детаљима, качење каишом, са најмање два џепа са 
стране и ојачањима на коленима и најмање још 3 
додатна џепа. Величине од M до XXXL 
НАПОМЕНА: ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

17 

Радни 
комбинезон 
са поставом 
на скидање 

ком 18 

Радни комбинезон „пилот“ једноделни са рукавима на 
скидање, кепер 200-220 г/м2, сиво-црне боје, са  
улошцима  за уметке на коленима, са најмање 8 џепова. 
Уложак фатирани једноделни, зимски. Штампа логоа 
фирме од напред и позади. Величине од M до XXXL 

НАПОМЕНА: ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

18 

Маска за  
лице са 
једним 
филтером и 
филтером. 

ком 3 

Подесиво качење са 5 тачака качења. 
Филтер са DIN навојем. 
Користи се приликом пресипања и поправке станица 
са етил меркаптаном – C2H5SH 
 

19  Прслук ком 18 

Футровани прслук израђен од диолена са памучном 
поставом. Сива боја са детаљима од тамнијих боја и 
флуо траком танком на једном месту. Најмање 4 
практична џепа са чичком или дугмади за копчање. 
Величине до М-XXXL.  
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НАПОМЕНА: ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

20 
Кишна 
кабаница 

ком 5 

Водоотпорна кишна кабаница са капулљачом, 

произвдена од 100% полиестера са обостраним слојем 
ПВЦ-а, шавови да су варени, доступна у најмање две 
боје. Величине од L do XXXL. 

21 
Наочаре за 
брушење 

ком 50 
Бистре наочаре од поликарбонатног стакла, пружају 
бочну заштиту, подесиве ручице, заштита од чврстих 
летећих честица – антимаглин – лаке 

22 
Наочаре за 
аутогено 
варење 

ком 20 

Варилачке наочаре на преклоп са вентилима, метални 
или алуминијумски рам, практична подесива трака, 
поликарбонатна стакла ДИНС, унутрашња 
поликарбонатна бистра стакла 

23 
Мајица 
кратки рукав  

ком  50 

Памучна мајица 100 % памук, шивена из тубе, дупли 
спољни штеп на рендеру, ојачана траком дуж врата и 
дуплим штепом дуж рамена. Величине од М – XXXL. 
Минимум 6 расположивих боја. 

24 Капа  ком 20 Зимска капа 100% акрил универзалне величине. 

25 
Грађевински 
шлем 

ком 5 
Заштитни шлем произведен до ХДПЕ са УВ 
стабилизатиром, подесиви полиетиленски уложак са 
качењем на 6 тачака лаган и удобан. EN 397 

26 
Заштитне 
рукавице 

пар 200 
Заштитне рукавице плетене бешавне са танким слојем 
полиуретана. Величине 9-10-11. ЕN 388 
Минимун 3 расположиве боје. 

27 
Заштитне 
рукавице 

пар 200 
Заштитне рукавице плетене бешавне са дебљим  
слојем полиуретана. Стандард: ЕN 388 
Минимун 3 расположиве боје.  

28 
Заштитне 
рукавице 

пар 70 
Заштитне рукавице од мекане говеђе коже без поставе 
са 5 прстију. Кратке. Минимум 2 расположиве боје.  
Стандард: ЕN 388 

29 
Заштитне 
рукавице 

пар 30 

Заштитне рукавице са 5 прстију дужине 35 цм 
произведене од говеже коже на длану, и говеђег  
палтана надланици имају ојачанја од говеђе коже на 
длану и на палцу, манжетна је од говеђег шпалта  
Стандард: ЕN 407, ЕN 388 

30 
Светло 
одбојни 
прслук 

ком 30 
Светлоодбојни прслук зуте боје са флуоресцентним 
тракама.  

31  

Заштитна 
рупичаста 
маска за 
кошење траве 
тримером 
(визир) 

ком 6 
Маска заштитна за кошење траве са тримером са 
штелујућим качењем преко главе. (визир) 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. A3/20   8/35 

  

 

Понуђач је дужан да пре наруџбине достави све тражене величине артикала наручиоцу 

како би се одредиле тачне величине и да би се превазишли проблеми око замене одела  

( због додатних услуга) и обуће. Након пробе наручилац се обавезује да достави тачне 

величине свих траженх артикала. 

Сва понуђена добра морају бити одговарајућег квалитета и прописаних домаћих 

стандарда. 

                 

- Додатне услуге и сл.:  

  

На ставци број 16 i 17 лого фирме треба да се штампа на предњем џепу. 

На ставци 23 лого фирме треба да се штампа на десном рукаву.  

Величина лога напред око 10x10 cm. Штампа у једној боји. 

 
 

 

 

 

• Атести или стандарди наведени у обрасцу понуде, провераваће се приликом 

испоруке а у складу са траженим карактеристикама у обрасцу понуде. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

  

Техничка документација је наведена у спецификацији. 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА  И УПУСТВО 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

Финансијски капацитет: 

-  да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун 

понуђача није био у блокади ни један дан,      

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 и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА   

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђчи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) 

ЗЈН сходно члану 78. ЗЈН.  

 

Наручилац неће одбит понуду као нерихватљиву, 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.  

 

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 набавции 

да је документује на прописани начин. 

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________ ( назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара –  личних заштитних средстава за потребе наручиоца у 

2020-ој години у складу са спецификацијом, ЈНМВ бр. A3/20, испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије; 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

5) да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун 

понуђача није био у блокади ни један дан 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач: 

 

Датум:_____________                         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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач _____________________________________________ ( назив подизвођача) у 

поступку јавне набавке добара личних заштитних средстава за потребе наручиоца у 

2020-ој години у складу са спецификацијом, ЈНМВ бр. A3/20, испуњава све услове из 

чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије; 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине; 

5) да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун 

понуђача није био у блокади ни један дан 

 

 

Место:_____________                                                                   Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подивзођача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

На основу члана 17. став 1. наручилац припрема конкурсну документацију и води 

поступак на српском језику а на основу става 3. понуђач подноси понуду на језику 

на којем је примљена конкурсна документација односно на српском језику.  
 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

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

Понуду доставити на адресу: ЈП Ингас Инђија, Блок 63 објекат 14/II, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку личних заштитних средстава, ЈН бр. A3/20. - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 06.07.2020. године до 12,00 часова. 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи  попуњене, потписане и печатом оверене следеће обрасце: 

- Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона 

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75 ЗЈН, уколико понуђач подноси  

   понуду са подизвођачем 

- Образац понуде 

- Модел уговора о набавци (попуњен, потписан и оверен печатом) 

- Изјава о самосталној понуди  

- Подаци о подизвођачу или учеснику у заједничкој понуди, уколико се понуђач  

   определи да понуду подноси са подизвођачем или као заједничку понуду, 

- Образац трошкова припреме понуде 

- Образац изјаве о независној понуди 

- Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине 

- Образац меничног овлашћења писма/овлашћења                              

 

 

 

   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. A3/20   15/35 

  

 

3. Партије 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 

4.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5.  Начин измене, допуне и опозива понуде. 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : ЈП Ингас Инђија, Блок 

63 објекат 14/II, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  личних заштитних средстава , ЈН бр. A3/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку личних заштитних средстава, ЈН бр. A3/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

Опозив понуде за јавну набавку личних заштитних средстава, ЈН бр. A3/20 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку личних заштитних средстава, ЈН бр. A3/20 

- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7.  Понуда са подизвођачем  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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.и 2. 

Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  

  заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

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 

 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.  

Рок и услови плаћања: по сваком извршеном пријему испоручених добара, плаћање се 

врши у року до 45 дана од дана извршења уговорене обавезе, односно промета добара 

при чему мора бити приложена отпремница као доказ о квантитативном и 

квалитативном пријему предмета јавне набавке. 

 

9.2. Захтеви у погледу рока испоруке 

Испорука добара - робе вршиће се за 2020-у годину, сукцесивно, зависно од потреба и 

по захтеву Наручиоца. 

 

Рок испоруке је 10 дана од дана достављене спецификације - наруџбе. 

Лична заштитна средства се не испоручују једнократно. Наручилац ће сачинити 

динамику испоруке за период трајања уговора  са изабраним понуђечем, одмах након 

закључења Уговора. 
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9.3. Захтеви у погледу гарантног рока  

 

Гаранција за набављена лична заштитна средства не може бити краћа од шест месеци 

од дана испоруке добара. 

 

9.4. Захтеви у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда се одбија. 
 

9.5. Начин преузимања добра: 

У седишту наручиоца у Инђији, Блок 63 објекат 14/II .  
 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 

сматраће се да је иста дата без ПДВ.  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу 

структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.  

Наручилац ће обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене 

као и да ће са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке.  

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија и привреде, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5 

www.poreskauprava.gov.rs  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, 11000 Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27 а www.sepa.gov.rs и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, 11000 Београд, ул. 

Немањина бр. 22-26 www.merz.gov.rs   

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике, 11000 Београд, ул. Немањина бр.10 

www.minrzs.gov.rs  

 

 

 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима  

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  

 

Средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза НЕ 

ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ (предаје само понуђач коме је додељен уговор и то 

приликом закључења уговора)  

- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом 

захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, 

као гаранција за добро извршење посла.  

Менично овлашћење се даје на обрасцу који сачињава Наручилац.  

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке.  

- Садржина:  

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи 

износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 

Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу који доставља Наручилац и 

мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног 

писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, 

износ на који се издаје – 10% од укупне вредности наведене у уговору и у динарима без 

ПДВ, са навођењем рока важности.  

Начин подношења: приликом закључења уговора.  

Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а 

Рок трајања: најмање 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

Уговора.  

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако  

понуђач - носилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио 

потписивањем истог.  

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом Наручиоца неће се  

приступити потписивању уговора због битних недостатака.  

 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 

садржане у понуди које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди, 

одбије давање информација које би занчиле повреду поверљивости података добијних у 

понуди, чува као половну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда.  

Наручилац ће као поверљив третирати она документа која у горњем десном углу 

садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у 

документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу 

мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост 

података који нису озанчени на наведени начин.  
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуда.  

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу ЈП Ингас Инђија, 

Блок 63 објекат 14/II, електронске поште e-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 

022 552 199) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. A4/19”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона и то:  

- Путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

- Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна 

је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 

што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је 

извршено достављање.  

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
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16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа 

понуђена цена”. 

 

17. Елементи критеријума за доделу уговора, у ситуацији када постоје две или 

више понуда са истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају 

истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља V одељак 3.). 

 

19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

20. Начин и рок подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе 

из члан 156. Закона 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на  

e-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 022 552 199, или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

mailto:ingasjp@gmail.com


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. A3/20   21/35 

  

 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253; позив на 

број: А4/19, сврха: ЗЗП; ЈП Ингас Инђија; А4/19;  корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-167. Закона. 

 

21. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става,  

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и 

не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен 

захтев за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,  

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

бр. ___________ од _______ 2020. године, 

за јавну набавку добара – личних заштитних средстава, на основу позива за 

подношење понуда упућеног понуђачима дана 26.06.2020. године ЈНМВ бр. A3/20 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска адреса понуђача (е-маил)  

Телефон  

Телефакс  

Број рачуна понуђача и назив банке 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

    

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  
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2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

 Процена укупне вредности набавке 

коју 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, 

потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

    

1) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

2) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

    

3) 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:   

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт  

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку  понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди.. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Предмет јавне набавке број A3/20 је набавка добара –  личних заштитни средстава, по 

врстама и у количинама из спецификације за 2020 - у годину. 

 

Предмет јавне набавке су следећа добра, са ценама: 
 

 р.б. 
Лична заштитна 
средства 

Једин
ица 

мере 
Количина 

Поједниначна 
цена без ПДВ-а 

Укупно без ПДВ-а 

1 Мушко одело летње ком 1   

2 Мушко одело зимско ком 1   

3 
Пословна униформа 
мушка  летња 

ком 11   

4 
Пословна униформа 
мушка зимска 

ком 11   

5 
Пословна униформа 
женска  летња 

ком 10   

6 
Пословна униформа 
женска зимска 

ком 10   

7 Кошуља мушка ком 24   

8 Блуза женска ком 18   

9 
Ципеле летње 
женске 

пар 11   

10 
Ципеле - патике 
летње мушке 

пар 30    

11 
Ципеле - патике 
зимске мушке 

пар 14   

12 
Ципела - патика са 
металном капном 

пар 20   

13 Гумене чизме пар 5   

14 
Ципеле зимске 
женске 

пар 9    

15 
Радна јакна отпорна 
на атмосферске 
услове 

ком 30   

16 Панталоне радне ком 20   

17 
Радни комбинезон са 
поставом на скидање 

ком 18   

18 
Маска за  лице са 
једним филтером и 
филтером. 

ком 3   

19  Прслук ком 18   
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20 Кишна кабаница ком 5   

21 Наочаре за брушење ком 50   

22 
Наочаре за аутогено 
варење 

ком 20   

23 Мајица кратки рукав  ком  50   

24 Капа  ком 20   

25 Грађевински шлем ком 5   

26 Заштитне рукавице пар 200   

27 Заштитне рукавице пар 200   

28 Заштитне рукавице пар 70   

29 Заштитне рукавице пар 30   

30 
Светло одбојни 
прслук 

ком 30   

31  

Заштитна рупичаста 
маска за кошење 
траве тримером 
(визир) 

ком 6   

 
 
 

Укупна цена без ПДВ, са 
свим зависним трошковима: 

 

Укупна цена са ПДВ, са свим 
зависним трошковима: 

 

Рок плаћања: 
 
 
 
 

 

Гарантни рок:  

Рок важења понуде:  

Рок појединачне испоруке:  

Начин давања понуде: самостално са подизвођачем група понуђача (заједн. 
понуда) 

 

 

      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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

У  Г  О  В  О  Р 

о набавци личних заштитних средстава 

 

закључен дана  __________.  године, у Инђији, између: 

 

Јавног предузећа за дистрибуцију гаса „ИНГАС“ јп Инђија, 

са седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/2  

ПИБ: 100527313 матични број: 08190135 

текући рачун 205-116099-21 код Комерцијалне банке Београд 

кога заступа директор Милан Кончаревић (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

.............................................................................................................................. 

 са седиштем у ........................................................, улица 

.......................................................,  

ПИБ: ..................., матични број: ..................... 

текући рачун: ....................................... код .........................................банке 

кога заступа директор ....................................................... (у даљем тексту: Понуђач) 

 

Уговорне стране констатују:  

 - да је Наручилац на основу члана 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: 

Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 

дана 26.06.2020. године, спровео поступак јавне набавке добара – лична заштитна 

средства из спецификације, за потребе наручиоца у 2020-ој , у поступку  јавне набавке 

мале вредности број A3/20;  

 - да је Продавац дана _________ 2020.  године (попуњава Наручилац), доставио понуду 

број: ______________, (попуњава Наручилац) која у потпуности испуњава захтеве 

Купца и саставни је део уговора;  

 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и 

Одлуке о избору најповољније понуде број: _____________ од ______________.2020. 

године, (попуњава Наручилац), изабрао Понуђача за испоруку добара.  

 

 ПРЕДМЕТ 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка и испорука личних заштитних средстава у складу са 

захтевима из конкурсне документације (у даљем тексту: добра) а према датим ценама и 

количинама из прихваћене понуде Понуђача. Врста, оквирна количина и цена добара 

утврђене су према позиву Наручиоца број 1577 од 26.06.2020. године, и прихваћеној 

Понуди Испоручиоца број ______ од ________ године, у спроведеном поступку јавне 

набавке мале вредности, а исказане су у спецификацији. 
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Наручилац врши плаћање добара по ценама и условима наведеним у Понуди, на основу 

фактуре коју је доставио Понуђач.  

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи _____________  

динара (словима____________________________________________динара, без ПДВ-а,  

односно ____________________ динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач) 

Уговорена цена је фиксна и није дозвољена промена цене.  

Порез на додату вредност плаћа Наручилац.  

Цена је дата на паритету франко магацин Наручиоца.  

Јединичне цене по производу, из понуде Понуђача су фиксне и не могу се мењати 

током уговореног периода. 

 

Члан 3. 

Плаћање испоручених добара врши се по сваком извршеном пријему испоручених 

добара, односно у року до 45 дана од дана извршења уговорене обавезе, промета добара 

при чему мора бити приложена отпремница као доказ о квантитативном и 

квалитативном пријему предмета јавне набавке. 

 

Понуђач је дужан да достави на адресу Наручиоца фактуру за отпремљена добра у року 

од два дана од дана отпремања добара.  

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 5% од укупне вредности из става 1. овог члана. 

У случају из претходног става Наручилац ће спровести поступaк у складу са законом и 

конкурсном документацијом. 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави уредно  

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 

са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора са урачунатим ПДВ-ом – 

са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, са трајањем 

5 (пет) дана дуже од уговореног рока испоруке добара, као и картон депонованих 

потписа.  

 

Наручилац је овлашћен да, у било ком случају неизвршења обавеза и/или 

неблаговременог извршења и/или неквалитетног извршења обавеза, поднесе на наплату 

средство обезбеђења из става 1. овог члана.  

 

Уколико средство обезбеђења из става 1. Овог члана буде наплаћено, Уговор не буде 

раскинут, Понуђач се обавезује да, под истим условима и на исти начин као и у ставу 1. 

Овог члана , достави Наручиоцу ново средство обезбеђења, стим што је рок за доставу 

новог средства обезбеђења седам дана од дана када је Наручилац доставио Понуђачу 

обавештење о наплати пртходног средства обезбеђења.  

 

Наручилац је овлашћен да поднесе на наплату средство обезбеђења, најкасније до дана 

истицања њеног рока важности, а нереализовано средство обезбеђења је дужан да врати 

Понуђачу у року од седам радних дана по пријему захтева Понуђача за враћање 

нереализоване менице.  
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УСЛОВИ, НАЧИН ИСПОРУКЕ И ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 

Члан 5. 

Понуђач се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи добра из члана 1. овог уговора  

до магацинског простор Наручиоца, у свему и под условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде.  

Понуђач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу у 

оригиналном паковању.  

Понуђач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од ________  

дана (попуњава понуђач) од дана појединачне наруџбе купца, односно писмениг 

захтева Наручиоца за испоруку.  

 

У случају прекорачења рокова испоруке од стране Понуђача, а која нису последица 

више силе, Купац има право да тражи од Понуђача исплату уговорне казне у износу од 

0,2 % од укупне цене добара за добра за која није испоштован рок испоруке, за сваки 

дан кашњења. Наплата уговорне казне ограничава се на износ од 10 % од укупне цене 

добара.  

Наплата уговорне казне не искључује наплату штете коју је Купац претрпео због 

кашњења у испоруци.  

Понуђач је дужан да исплати уговорну казну у року од седам дана од дана примања 

захтева Наручиоца у вези са кашњењем.  

Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати 

достављањем обрачуна по основу уговорне казне.  

Понуђач сноси одговорност за било какву и за сву штету нанесену Наручиоцу, између 

осталог и за штету која је настала као резултат неусаглаштености прибављених добара, 

ако је тиме Наручилац делимично или у потпиности онемогућен да користи добра у 

складу са наменом. Исплата уговорне казне и накнада штете не ослобађа Понуђача од 

испуњења Уговором преузетих обавеза. 

 

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОБАРА 

 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да испоручи добра одговарајућег квалитета.  

Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог уговора врше  

представници уговорних страна, који записнички констатују испоруку добара. 

 

У случају да приликом пријема добара наручилац установи да добра не одговарају 

условима из става1. Овог члана, наручилац је дужан да констатује недостатке у 

одговарајућем документу, о томе обавести Понуђача најкасније у року од три дана од 

дана пријема добара и прецизира природу недостатака.  
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У случају испоруке добара која нису саобразна уговореним стандардима, наручилац 

има право, након уредног обавештавања Понуђача, да: 

 

− Захтева од понуђача уредно извршење уговора, односно испоруку добара 

уговореног квалитета и исплату уговорене казне због кашњења, као и 

евентуалну накнаду претпљене штете 

 

− Да одустане од уговора, стави добра на располагање Понуђачу и тражи накнаду 

штете због неиспуњења  

 

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА 

Члан 7. 

 

Квалитет мора да буде усаглашен са условима који су дефинисани у конкурсној 

спецификацији, у техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у 

оквиру Понуде која је прилог Уговора.  

 

Купац ће поручивато добра, на основу писане наруџбенице, према динамици и у 

количинама које буду одговарале његовим стварним потребама, а према јединичним 

ценама чија промена није дозвољена.  

 

Максималан износ до којег ће се вршити набавка је укупна уговорена цена, с тим да 

Наручилац задржава право да набавља добра која су предмет набавке у износу мањем 

од максимално уговореног. Уколико уговор не буде реализован до његове вредности из 

члана 2. став 2. овог уговора, Продавац нема право да тражи испуњење уговора.  

 

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да 

испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених 

недостатака у квалитету и обиму добара, дужан је да одбије потписивање записника, а о 

констатованом стању сачињава Записник о рекламацији који потписују овлашћено лице 

Понуђача и представник Наручиоца. 

 

У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана, од дана 

сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета 

или замени добро на коме је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.  

Сматраће се да је Продавац предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара 

даном потписивања Записника о примопредаји добара или отпремнице од стране 

овлашћених представника уговорних страна.  
 

 

Гарантни рок добара износи ______ месеци од датума испоруке.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања, о свом трошку, отклони све неусаглашености које се 

појаве у гарантном року.  

 

Гарантни рок за добра, после отклањања наусаглашености, продужава се за онај период 

који је једнак периоду у коме је Наручилац био лишен употребе добара.  
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме који буду проистекли у 

току реализације овог уговора решавати преговорима.  

 

Члан 9. 

 

Уколико на тај начин не би било могуће решити спорну ситуацију, уговорне стране 

уговарају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.  

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може раскинути уговор писаним путем у 

случају неизвршења уговорених обавеза Понуђача.  

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када Продавац прими 

обавештење о раскиду уговора од стране Наручиоца.  
  

Члан 11. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица  и траје до 

утрошка уговрених средстава а најдуже до годину дана.  

 

Члан 13. 

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна  

задржава по 2 (два) примерка.  

  

      ЗА НАРУЧИОЦА                                                          ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                      

 

_____________________                                                ____________________    
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена:  достављање овог обрасца није обавезо. 
 
 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 
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Х 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 добара – лична заштитна средства, која су предмет јавне 

набавке Наручиоца, за период од закључења уговора  у трајању од једне године јавна 

набавка бр. A3/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

      Датум                                                                          Потпис понуђача 

                                                   М.П. 

_____________                                                              __________________ 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручилац 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. 

тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача оверена печатом. 
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11.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ  

ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ 

ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  
  
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(подаци из АПР-а)  

 

Пословно име   

Скраћено пословно име  

Правна форма  

Седиште  

Општина  

Место  

Улица и број  

ПИБ  

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  

бр.68/15) као понуђач дајем  

 

И З Ј А В У 

  

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале  

вредности–добра- лична заштитна средства за потребе наручиоца у трајаљу од једне 

године од дана потписивања уговора  (Редни број ЈН МВ A3/20, поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.  

  

 

 

 

                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч  

                                                                М.П.                    ___________________________  

                                                                                               (потпис овлашћеног лица)  
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11.2. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА УГОВОР  
 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 

54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)   

 

менични дужник предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДOБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

  

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –  

ПРАВНО ЛИЦЕ  

 

Седиште и адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески број: 

 

 

 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ –  

ПРАВНО ЛИЦЕ  

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса 

„ИНГАС“ ј.п. Инђија 

Седиште и адреса: 

 

Инђија, Блок 63 објекат 14/II 

Матични број: 

 

08190135 

Порески број: 

 

100527313 

Текући рачун: 205-116099-21 

 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________  која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова 

за исплату.  

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је 

менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности добра- лична 

заштитна средства, бр. ЈН МВ A3/20.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који износи најмање 5 (пет) 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење Уговора.  

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од _____________________________  

(словима: _________________________________________)  

што представља 10% без пдв од уговорене вредности коју је Менични дужник понудио.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да  

безусловно и неопозиво, без трошкова и ван судски изврше наплату на терет рачуна  

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
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на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом 

о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.  

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора 

дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни 

промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Сремско Митровици.  

  

  

Датум и место издавања  

овлашћења: ________________________  

  

  

   

                                                                   М.П. _____________________________________  

                                                                          Потпис овлашћеног лица меничног дужника 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


