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

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 бр. 741-65/18 

и Решења о образовању комисије  бр 741-65/18-1 од 25.04.2018.године припремљена је:  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 

05/18 

партија 5.2.   ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ  

 

Конкурсна документација садржи:  

 

 

Поглавље  Назив поглавља  Страна 

 I  Општи подаци о јавној набавци   

3  

 II  Подаци о предмету јавне набавке  

 

 

5 

 

 

III  

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место извршења, 

евентуалне додатне услуге и сл.  

 

5 

 

 

 

IV  

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова  

10 

 

V  Упутство понуђачима како да сачине понуду  

 

13 

VI  Образац понуде  

 

20 

VII  Модел уговора  

 

28 

VIII Образац трошкова припреме понуде  

 

32 

IX  Образац изјаве о независној понуди  

 

33 

X Oбразац изјаве о прихватању техничких 

карактеристика (спецификације)   

34 

XI Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда 

и конкурсне документације 

35 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ..................................... Јавно комунално предузеће „Тржница“ 

Адреса: …........................................ Ђуке Динић бр. 4. 

Интернет страница:.........................www.trznicanis.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна партија јавне  набавке   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 ЈНМВ 05/18 су добра –партија 5.2.  технички потрошни 

електроматеријал.  

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

Није у питању резервнисана јавна набавка.   

 

 

5. Контактлица 

За комуникацију у поступку јавне набавке , задужена је комисија , коју чине чланови 

Мирјана Милутиновић , Дивна Симоновић и Небојша Петровић , а одвијаће се у складу 

са чл. 20 . Закона  писаним путем , путем поште , електронске поште или факсом  , 

осим у случају подношења захтева за заштиту права  чија је  достава путем поште или 

лично на писарници наручиоца . 

Адреса наручиоца : ЈКП „Тржница „ Ниш , Ђуке Динић бр. 4 . 

Електронска пошта : javnenabavke@trznicanis.rs 

Број факса :  018 / 515 – 049 

Радно време наручиоца :  понедељак – петак од 7:00 – 15:00 часова 

 

 

6. Преузимање конкурсне документације: 

 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници наручиоца 

mailto:javnenabavke@trznicanis.rs
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www.trznicanis.rs и  на  Порталу јавних набавки , интернет адреса : www. 

portal.ujn.gov.rs 

 

7. Начин  подношења   понуда и рок : 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена  од стране наручиоца , без 

обзира на начин на који је послата  на адресу наручиоца и датума који су наведени у 

позиву за подношење понуда. 

Наручилац ће , по пријему одређене понуде , назначити датум и  час њеног пријема , а 

у случају личног достављања  понуђачу издати потврду о њеном пријему . 

Понуда која је  приспела  по истеку дана и часа до којег се понуде могу подносити , 

сматра  ће се неблаговременом  и  вратиће се понуђачу неотворена . 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште , брзом или препорученом , 

релевантан је искључиво тренутак пријема од стране наручиоца. 

 

8. Време , место и начин отварања понуда 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно , по истеку рока за подношење понуда , дана  

21.04.2018. год. са почетком у 12,15 часова у просторијама ЈКП „Тржница „Ниш  , у 

Нишу , Ђуке Динић бр. 4.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице . 

Представници  понуђача , који желе поред присуства на отварању понуда да  имају 

право активног учешћа у истом , дужни су да својство представника  понуђача докажу 

на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица понуђача , на 

меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења пуномоћника за 

предузимање одређених правних  послова или  радњи  . У супротном представник ће 

бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку 

отварања. 

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача , неопходно је да 

се такав легитимише путем извода из АПР –а ( у случају не достављања истог , 

комисија ће пре почетка отварања  понуда , извршити проверу података на сајту 

Агенције за привредне регистре ) иличног документаличне  карте , пасоша  , возачке  

дозволе  и др. ) .  

 

 

 

  

http://www.trznicanis.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

 

 

1. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет  јавне  набавке  05/18  –   партије   5. 2. су  добра – електро материјал 

за текуће одржавање пијаца и објеката .  

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  

 

Ознака из општег речника набавке: 31700000 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС   

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ  

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

 

 

р.б.  Назив добара јм кол 

1.  Сијалица од 15 w ,спирална штедљива Е 27 ком 50 

2.  Сијалица од 20 w , спирална штедљива Е 27 ком 50 

3.  Сијалица од 15 w, стик штедљива  Е 27 ком 50 

4.  Сијалица од 22 w , стик штедљива Е 27 ком 50  

5.  Сијалица лед HL  92 ком 100 

6.  Флуо цево од 18 w  ком 100 

7.  Флуо цево од 36 w ком 100 

8.  Флуо цево од 58 w ком 30 

9.  Флуо арматура 4 x 18w-растер , FSN - RA ком 5 

10.  Флуо арматура 1 x36 w , без заслона - самоносећа ком 5 

11.  Флуо арматура 2x36 w  без заслона самоносећа  ком 5 

12.  Стартер 4-22 w ком 100 

13.  Стартер 4-65 w ком 100 

14.  Сијлалично грло Е 27 бакелит ком 20 

15.   Сијалично грло Е 27 керамичко ком 20 

16.  Сијалично грло – УТО Е 40  ком 5 
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17.  Држач флуо цеви за стартер , са местом за стартер  ком 20 

18.  Држач флуо цеви  ком 20 

19.  Кабал 5 x 2,5  PP/Y  пун пресек m 30 

20.  Кабал 3 x 2,5 PP/Y  пун пресек m 100 

21.  Кабал 3 x 1,5 PP/Y  пун пресек m 100 

22.  Кабал 2 x 1,5 PP/Y  пун пресек  m 50 

23.  Кабал 5 x 2,5 GGJ гумени  m 10 

24.  Кабал 5 x 2,5 PP/J лицнасти  m 10 

25.  Кабал 3 x 2,5 PP/J лицнасти  m 10 

26.  Кабал 2 x 1,5 PP/J лицнасти  m 10 

27.  Кабал 2 x 0,75 PP/J лицнасти m 10 

28.  Кабал 3 x 0,75 PP/J лицнасти m 10 

29.  Кабал 2 x 0,5 PP/J  лицнасти m 10 

30.  Кабал 10 x2 x 0.6 телефонски  m 50 

31.  Кабал 2 x 2 x 0,6 телефонски  m 50 

32.  Кабал 4 x 6  самоносећи  m 100 

33.  Кабал 5 x 4  PGP  m 10 

34.  Кабал 4 x 16 H00/0-A m 50 

35.  
Проводник PVC 6 mm2 пун  

пресек 
m 10 

36.  Проводник PVC 2,5 mm2 m 10 

37.  Проводник PVC 1,5 mm2 m 10 

38.  Проводник 2,5 mm2 силиконски  m 10  

39.  Проводник 1,5 mm2 силиконски  m 10 

40.  Продужни кабал PP/Y 3 x 2,5 / 3m са три утичнице  ком 1 

41.  
Продужни кабал  PP/Y 3 x 1,5 /3 m са пет 

утичница и прекидачем  
ком 1 

42.  Метално црево за кабал од 1/2 m 10 

43.  Разводна табла PT - 10 ком 1 

44.  Разводна табла PT - 12 ком 1 

45.  Подтабла за 24 осигурача  ком 1 

46.  Каналница 15 x15 са поклопцем  m 10 

47.  Каналница 20 x 16 са поклопцем  m 10 

48.  Каналница 20 x 20 са поклопцем  m 10 

49.  Каналница 40 x 25 са поклопцем  m 5 

50.  Каналница 40 x 45 са поклопцем m 5 

51.  Каналница 60 x 60 са поклопцем  m 5  

52.  Обујмица 11- 18  ком 100 

53.  Обујмица са ексером 6  ком 100 

54.  Обујмица са ексером 10 ком 100 

55.  Разводна кутија – дозна ф 60  ком 5 

56.  Разводна кутија – дозна ф 80  ком 5 

57.  Разводна кутија –дозна ф 100  ком 5 

58.  Разводна кутија – дозна 100 /100 ком 5 

59.  Разводна кутија – дозна  ком 5 
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60.  Шуко монофазни  ком 20 

61.  Шуко монофазни –дупли  ком 10  

62.  Шуко монофазни ОГ  ком 20 

63.  Шуко монофазни силумински  ком 2 

64.  Шуко трофазни  ком 5  

65.  Шуко трофазни ОГ  ком 5 

66.  Шуко трофазни силумински  ком 2 

67.  Прекидач,узидни ком 20 

68.  Прекидач ОГ ком 20 

69.  Прекидач  серијски,узидни ком 10 

70.  Прекидач серијски ОГ  ком 10  

71.  Прекидач наизменични,узидни ком 1 

72.  Прекидач наизменични ОГ  ком 1  

73.  Прекидач тастер за звоно,узидни ком 1  

74.  Електрично звонце 200  V kom 1 

75.  Виљушка монофазна  ПВЦ ком 10 

76.  Виљушка трофазна бакелит  ком 5 

77.  Т-разводник , монофазни бакелит  ком 5 

78.  NH  осигурачи од 80 А  ком 10 

79.  NH  осигурачи од 100 А  ком 10 

80.  Аутоматски осигурач од 6 ; 10 и 16 А ком 20  

81.  Лимитатор од 16 А  ком 10 

82.  Лимитатор од 25 А  ком 10  

83.  Топљиви осигурач- патрона 6 А  ком 10 

84.  Топљиви осигурач -патрона 10А  ком 10 

85.  Топљиви осигурач патрона 20А ком 10  

86.  Топљиви осигурач патрона 25 А ком 10 

87.  Топљиви осигурач патрона 36А ком 10 

88.  Топљиви осигурач патрона63А ком 10 

89.  Контакт шраф  6 А ком 10 

90.  Контакт шраф 10 А ком 10 

91.  Контакт шраф 16 А  ком 10 

92.  Контакт шраф 20 А  ком 10 

93.  Контакт шраф 25 А ком 10 

94.  Контакт шраф 35 А ком 10 

95.  Контакт шраф 63 А  ком 10 

96.  Капа осигурача 63 А  ком 10 

97.  Капа осигурача 6 -25А  ком 10 

98.  Ножасти осигурач NTV 250-200 ком 5 

99.  Ножасти осигурач од 63 А  ком 5 

100.  Ножасти осигурач од 100 А  ком 5 

101.  Ножасти осигурач од 125 А  ком 5 

102.  Основа осигурача EZ 63 А ком 5 

103.  Пертинекс 250 x 350 x 6 ком 1 

104.  Носач елемента –шине  m 1 
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105.  Редна клема 2.5/12 ком 10 

106.  Редна клема 4 mm ком 1 

107.  Редна клема 6/!2 ком 1 

108.  Редна клема 12/16 mm ком 1 

109.  Клема А/Cu ком 10 

110.  Шелна за бандеру B9 PSK -17 ком 1 

111.  Шпан шраф М 12 ком 20 

112.  Транзисторска клема  ком 10 

113.  Сајла клема  FT  6.5  ком 5 

114.  Клема PK 25 /4 x 16 ком 5 

115.  Батерија R 6 1.5 V  ком 20 

116.  Батерија  TV -100 за уклопни сат ком 1 

117.  Батерија GP 23 AE 1.5 V ком 1 

118.  Буксне за телефонски кабал ком 100 

119.  Склопка  CN 25 A ком 1 

120.  Склопка  VCN 18 A /220 V ком 1 

121.  Сабирница  Cu за аутоматске осигураче  ком 1 

122.  Далас спојница 16/6 ком 10 

123.  Пригушница 20 W ком 20 

124.  Пригушница 26 W ком 20 

125.  Пригушница 36 W ком 20 

126.  Пригушница 40 W  ком 20 

127.  Пригушница 125 W  ком 5 

128.  Трафо 12 V/150 ком 1 

129.  Кабловска папучица 8 x25mm ком 10 

130.  Гребенасти прекидач 25 А монофазни  ком 1 

131.  Вентилатор мотор за ТА пећ комплет ком 5 

132.  Гумица за вентилатор ТА пећ –већа  ком 10 

133.  Гумица за вентилатор ТА пећ -мања ком 10 

134.  Дугме регулатора за ТА пећ ком 5 

135.  Сигурносни термостат за ТА пећ  ком 5 

136.  Грејач 1000  W за ТА пећ „АЕG“ ком 5 

137.  Грејач 1125 W за ТА пећ ком 5 

138.  Грејач 1166 W за ТА пећ „Цер“ ком 5 

139.  Грејач 2000 W за ТА  пећ „Цер“ ком 5 

140.  Радни термостат за ТА пећ трофазни  ком 3 

141.  Радни термостат за ТА пећ монофазни  ком 3 

142.  Регулациони термостат за бојлер  ком 5 

143.  Грејач 2000 W за бојлер  ком 5 

144.  Фланша за бојлер,прохромска ком 3 

145.  Сонда за бојлер –бакарна  ком 3 

146.  Гумица за бојлер – комплет, силиконске ком 10 

147.  Шраф за грејач бојлера  ком 1 

148.  Шипкасти термостат за бојлер  ком 5 
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149.  Радни термостат за мали бојлер  ком 5 

150.  Заштитни термостат за бојлер  ком 5 

 

Напомена: 

 

У  табели су наведене оквирне количине које служе за израду укупне цене понуде ,док ће 

се стварне количине  утврђивати приликом реализације уговора  , а највише до процењене 

вредности   набавке  по плану   наручиоца за 2018. год
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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  

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

Став 1. 

 

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

регистар  

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  

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  

 Став 2. 

 

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  

 

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) Да располаже најмање једним продајним објектом на територији града Ниша 

2) Да располаже доставним возилом.  

 

Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу , дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова  из чл. 75 . став 1. тачка 1. до 3.  ЗЈН  и испуњености обавезних услова за чл. 75. 

став 2. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 3.  Закона  и обавезан услов из 

чл. 75. став 2.  док додатне услове испуњавају заједно. заједно.  

 



 

ЈКП „Тржница“Ниш 

Конкурсна документација ЈНМВ-електро материјал-2018 

11/35 
 

 

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 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V,  којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. 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 (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.   

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи одпонуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увидоригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњеностиуслова. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

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

страницама надлежних органа.  

 

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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. 

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  __________________________________________________________________  

 

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈНМВ 05/18 партија 5.2.– 

електроматеријал, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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, да 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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Понуђач испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) Понуђач  поседује ( закупљује ) најмање један продајни објекат на територији 

града Ниша на адреси :_____________________________________: 

 

2) Понуђач располаже ( закуп или лизинг ) доставним возилом регистрације 

:___________________________________________ 

 

 

Местои датум:                                                                                                  Понуђач:  

___________________                         м.п. 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   

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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

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

 

Понуђач је припремио конкурсну документацију и водећи поступак јавне набавке на 

српском језику. Понуда мора бити састављена 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: ЈКП „Тржница „ Ђуке Динић бр. 4. Ниш са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку  електро материјала  ЈНМВ 05/18 партија 5.2.- НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до:21.05.2018.године до 12:00 часова 

Отварање понуда се спроводи истог дана,21.05.2018. године са почетком у12:15 

часова у просторијама на адреси наручиоца.    

 

Понуда мора да садржи: 

• Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама, потписана од стране одговорног лица понуђача и оверена печатом   

• Образац понуде, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом  

• Образац структуре цена, попуњен, потписан од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом  

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране одговорног лица понуђача и 

оверен печатом  

• Изјава о независној понуди понуђача, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверен печатом   

• У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, попуњени 

и оверени обрасци и изјаве из конкурсне документације, за то предвиђени.   

• Oбразац изјаве о прихватању техничких карактеристика (спецификације)   

• Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне 

документације 

 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 



 

ЈКП „Тржница“Ниш 

Конкурсна документација ЈНМВ-електро материјал-2018 

14/35 
 

4.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“Тржница „ Ђуке 

Динић бр.4. Ниш  са назнаком:  

 

„Измена понуде за јавну набавку добара –  ЈНМВ 05/18 партија 5.2.- НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  ЈНМВ  05/18 партија 5.2.- НЕ ОТВАРАТИ”  

или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  ЈНМВ 05/18 партија 5.2.- НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 05/18 партија5.2.- 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.  

. 

 

5. 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.  

 

6. 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 понуденаводи 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.  

 

 

7. 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. Закона и то 

податке о:   

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,   

2) опис послова сваког од понуђаћа из групе понуђача у извршењу 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.  

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.  

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити преносом средстава на рачун 

Добављача, у року до 45. дана од дана пријема исправног  рачуна . 

Наручилац не дозвољава аванс.  

Начин плаћања је одређен од стране Наручиоца, а у случају измене истог од стране 

понуђача, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

Захтев у погледу рока испоруке 

 

Рок испоруке понуђач наводи у обрасцу понуде и исти не може бити дужи од  3 . дана.   
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Испорука ће се вршити суцкесивно, од дана  писаног , односно усменог позива и 

поруџбине Наручиоца.  

 

Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуда или рок важења понуда не искаже у 

данима, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

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. 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 цену морају бити урачунати сви трошкови.  

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.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  

 

. 

 

10 .ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

Не траже се средства обезбеђења.   

 

11 .ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА  

ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем поште на адресу наручиоца  ЈКП 

„Тржница „ Ђуке Динић бр.4. Ниш ,електронске поште на e-mail:  

javnenabavke@trznicanis.rsили факсом на број 018/ 515-049 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 

mailto:javnenabavke@trznicanis.rs
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документацији, најкасније 5. дана пре истека рока за подношење понуде.  Наручилац 

ће у року од 3. дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.   

Захтев за додатним информацијама и појашњењима мора бити достављен у писаној 

форми, са  подацима о потенцијалном понуђачу који доставља захтев, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача.   

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.  

 

13. 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.   

 

14. 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“. За упоређивање понуда се користи укупна понуђена цена без пдв-а. 

 

15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ  
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ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА 

 ИЛИ  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара , а следећи критеријум приликом 

избора биће дужи рок важења понуде . 

 

16. 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).  

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА   

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

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.   

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 

156. овог закона; 7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог 

члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике  

Србије уплати таксу од:*  

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.  

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  

 ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
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средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 

156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1.  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских  средстава,  корисници  средстава  организација  за  обавезно  

социјалноосигурање и други корисници јавних средстава);  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 

из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8. дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

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.   
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. ЈНМВ 05/18  

партија 5.2. – електро материјал 

. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

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 

 

 

 

 



 

ЈКП „Тржница“Ниш 

Конкурсна документација ЈНМВ-електро материјал-2018 

21/35 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

  

 

1)  

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2)  

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

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: 

 

 

 

 

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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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА 

 

 

р.б.  Назив добара јм кол 

јединична 

цена без 

пдв-а 

Укупна цена 

без пдв-а 

1.  Сијалица од 15 w ,спирална штедљива Е 27 ком 50   

2.  Сијалица од 20 w , спирална штедљива Е 27 ком 50   

3.  Сијалица од 15 w, стик штедљива  Е 27 ком 50   

4.  Сијалица од 22 w , стик штедљива Е 27 ком 50    

5.  Сијалица лед HL  92 ком 100   

6.  Флуо цево од 18 w  ком 100   

7.  Флуо цево од 36 w ком 100   

8.  Флуо цево од 58 w ком 30   

9.  Флуо арматура 4 x 18w-растер , FSN - RA ком 5   

10.  
Флуо арматура 1 x36 w , без заслона - 

самоносећа 
ком 5 

  

11.  
Флуо арматура 2x36 w  без заслона 

самоносећа  
ком 5 

  

12.  Стартер 4-22 w ком 100   

13.  Стартер 4-65 w ком 100   

14.  Сијлалично грло Е 27 бакелит ком 20   

15.   Сијалично грло Е 27 керамичко ком 20   

16.  Сијалично грло – УТО Е 40  ком 5   

17.  
Држач флуо цеви за стартер , са местом за 

стартер  
ком 20 

  

18.  Држач флуо цеви  ком 20   

19.  Кабал 5 x 2,5  PP/Y  пун пресек m 30   

20.  Кабал 3 x 2,5 PP/Y  пун пресек m 100   

21.  Кабал 3 x 1,5 PP/Y  пун пресек m 100   

22.  Кабал 2 x 1,5 PP/Y  пун пресек  m 50   

23.  Кабал 5 x 2,5 GGJ гумени  m 10   

24.  Кабал 5 x 2,5 PP/J лицнасти  m 10   

25.  Кабал 3 x 2,5 PP/J лицнасти  m 10   

26.  Кабал 2 x 1,5 PP/J лицнасти  m 10   

27.  Кабал 2 x 0,75 PP/J лицнасти m 10   

28.  Кабал 3 x 0,75 PP/J лицнасти m 10   

29.  Кабал 2 x 0,5 PP/J  лицнасти m 10   

30.  Кабал 10 x2 x 0.6 телефонски  m 50   

31.  Кабал 2 x 2 x 0,6 телефонски  m 50   

32.  Кабал 4 x 6  самоносећи  m 100   

33.  Кабал 5 x 4  PGP  m 10   

34.  Кабал 4 x 16 H00/0-A m 50   

35.  
Проводник PVC 6 mm2 пун  

пресек 
m 10 

  

36.  Проводник PVC 2,5 mm2 m 10   

37.  Проводник PVC 1,5 mm2 m 10   
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38.  Проводник 2,5 mm2 силиконски  m 10    

39.  Проводник 1,5 mm2 силиконски  m 10   

40.  
Продужни кабал PP/Y 3 x 2,5 / 3m са три 

утичнице  
ком 1 

  

41.  
Продужни кабал  PP/Y 3 x 1,5 /3 m са пет 

утичница и прекидачем  
ком 1 

  

42.  Метално црево за кабал од 1/2 m 10   

43.  Разводна табла PT - 10 ком 1   

44.  Разводна табла PT - 12 ком 1   

45.  Подтабла за 24 осигурача  ком 1   

46.  Каналница 15 x15 са поклопцем  m 10   

47.  Каналница 20 x 16 са поклопцем  m 10   

48.  Каналница 20 x 20 са поклопцем  m 10   

49.  Каналница 40 x 25 са поклопцем  m 5   

50.  Каналница 40 x 45 са поклопцем m 5   

51.  Каналница 60 x 60 са поклопцем  m 5    

52.  Обујмица 11- 18  ком 100   

53.  Обујмица са ексером 6  ком 100   

54.  Обујмица са ексером 10 ком 100   

55.  Разводна кутија – дозна ф 60  ком 5   

56.  Разводна кутија – дозна ф 80  ком 5   

57.  Разводна кутија –дозна ф 100  ком 5   

58.  Разводна кутија – дозна 100 /100 ком 5   

59.  Разводна кутија – дозна  ком 5   

60.  Шуко монофазни  ком 20   

61.  Шуко монофазни –дупли  ком 10    

62.  Шуко монофазни ОГ  ком 20   

63.  Шуко монофазни силумински  ком 2   

64.  Шуко трофазни  ком 5    

65.  Шуко трофазни ОГ  ком 5   

66.  Шуко трофазни силумински  ком 2   

67.  Прекидач,узидни ком 20   

68.  Прекидач ОГ ком 20   

69.  Прекидач  серијски,узидни ком 10   

70.  Прекидач серијски ОГ  ком 10    

71.  Прекидач наизменични,узидни ком 1   

72.  Прекидач наизменични ОГ  ком 1    

73.  Прекидач тастер за звоно,узидни  ком 1    

74.  Електрично звонце 200  V kom 1   

75.  Виљушка монофазна  ПВЦ ком 10   

76.  Виљушка трофазна бакелит  ком 5   

77.  Т-разводник , монофазни бакелит  ком 5   

78.  NH  осигурачи од 80 А  ком 10   

79.  NH  осигурачи од 100 А  ком 10   

80.  Аутоматски осигурач од 6 ; 10 и 16 А ком 20    

81.  Лимитатор од 16 А  ком 10   
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82.  Лимитатор од 25 А  ком 10    

83.  Топљиви осигурач- патрона 6 А  ком 10   

84.  Топљиви осигурач -патрона 10А  ком 10   

85.  Топљиви осигурач патрона 20А ком 10    

86.  Топљиви осигурач патрона 25 А ком 10   

87.  Топљиви осигурач патрона 36А ком 10   

88.  Топљиви осигурач патрона63А ком 10   

89.  Контакт шраф  6 А ком 10   

90.  Контакт шраф 10 А ком 10   

91.  Контакт шраф 16 А  ком 10   

92.  Контакт шраф 20 А  ком 10   

93.  Контакт шраф 25 А ком 10   

94.  Контакт шраф 35 А ком 10   

95.  Контакт шраф 63 А  ком 10   

96.  Капа осигурача 63 А  ком 10   

97.  Капа осигурача 6 -25А  ком 10   

98.  Ножасти осигурач NTV 250-200 ком 5   

99.  Ножасти осигурач од 63 А  ком 5   

100.  Ножасти осигурач од 100 А  ком 5   

101.  Ножасти осигурач од 125 А  ком 5   

102.  Основа осигурача EZ 63 А ком 5   

103.  Пертинекс 250 x 350 x 6 ком 1   

104.  Носач елемента –шине  m 1   

105.  Редна клема 2.5/12 ком 10   

106.  Редна клема 4 mm ком 1   

107.  Редна клема 6/!2 ком 1   

108.  Редна клема 12/16 mm ком 1   

109.  Клема А/Cu ком 10   

110.  Шелна за бандеру B9 PSK -17 ком 1   

111.  Шпан шраф М 12 ком 20   

112.  Транзисторска клема  ком 10   

113.  Сајла клема  FT  6.5  ком 5   

114.  Клема PK 25 /4 x 16 ком 5   

115.  Батерија R 6 1.5 V  ком 20   

116.  Батерија  TV -100 за уклопни сат ком 1   

117.  Батерија GP 23 AE 1.5 V ком 1   

118.  Буксне за телефонски кабал ком 100   

119.  Склопка  CN 25 A ком 1   

120.  Склопка  VCN 18 A /220 V ком 1   

121.  Сабирница  Cu за аутоматске осигураче  ком 1   

122.  Далас спојница 16/6 ком 10   

123.  Пригушница 20 W ком 20   

124.  Пригушница 26 W ком 20   

125.  Пригушница 36 W ком 20   

126.  Пригушница 40 W  ком 20   
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127.  Пригушница 125 W  ком 5   

128.  Трафо 12 V/150 ком 1   

129.  Кабловска папучица 8 x25mm ком 10   

130.  Гребенасти прекидач 25 А монофазни  ком 1   

131.  Вентилатор мотор за ТА пећ комплет ком 5   

132.  Гумица за вентилатор ТА пећ –већа  ком 10   

133.  Гумица за вентилатор ТА пећ -мања ком 10   

134.  Дугме регулатора за ТА пећ ком 5   

135.  Сигурносни термостат за ТА пећ  ком 5   

136.  Грејач 1000  W за ТА пећ „АЕG“ ком 5   

137.  Грејач 1125 W за ТА пећ ком 5   

138.  Грејач 1166 W за ТА пећ „Цер“ ком 5   

139.  Грејач 2000 W за ТА  пећ „Цер“ ком 5   

140.  Радни термостат за ТА пећ трофазни  ком 3   

141.  Радни термостат за ТА пећ монофазни  ком 3   

142.  Регулациони термостат за бојлер  ком 5   

143.  Грејач 2000 W за бојлер  ком 5   

144.  Фланша за бојлер,прохромска  ком 3   

145.  Сонда за бојлер –бакарна  ком 3   

146.  Гумица за бојлер – комплет, силиконске  ком 10   

147.  Шраф за грејач бојлера  ком 1   

148.  Шипкасти термостат за бојлер  ком 5   

149.  Радни термостат за мали бојлер  ком 5   

150.  Заштитни термостат за бојлер  ком 5   

Укупно без ПДВ-а   

Износ ПДВ-а   

УКУПНО СА ПДВ-ом   
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5)   КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

 

ЈНМВ    05/18 партија 5 .2. –електроматеријал 

 

 

 Укупна цена без ПДВ-а:  

________________  динара без пдв-а  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

________________ динара са пдв-ом  

 Рок испоруке  Сукцесивно у року од _______(не дужи од 3. дана) дана 

од дана позива и поруџбине Наручиоца.  

 Начин плаћања   Наручилац ће плаћање уговорене цене, извршити 

преносом средстава на рачун Добављача, у року до 45. 

дана од дана пријема рачуна..   

 Рок важења понуде   ________дана од дана отварања понуда  

(минимум 30 дана)  

Рок за рекламацију  У року од 3.( три) дана од дана сачињавања Записника 

представника обе уговорне стране 

Амбалажа  Приликом испоруке , добра морају бити заштићена од 

оштећења одговарајућом амбалажом 

Гарантни рок  По декларацији произвођача 

Место испоруке  Магацин наручиоца у улици Ђуке Динић бр. 4. а по 

хитности у самом продајном објекту  

 

 

 

 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.  
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VIIМОДЕЛ УГОВОРА  
 

УГОВОР О НАБАВЦИ  ПОТРОШНОГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА  

 

Закључен између:  

Јавног комуналног  предузећа "Тржница", са седиштем у Нишу ,  Ђуке  Динић бр 4.  

ПИБ 100668541 , матични број 07174306 , које заступа директор  Горан Ђорђевић 

 (у даљем тексту Купац )  

 

и 

_____________________________, са  седиштем  у  ______________, 

адреса______________ ______________________, ПИБ _____________, матични број 

____________, које заступа директор ________________________ (у даљем тексту 

Добављач)  

 

Основ уговора:  

 

 

Уговорне стране сагласно  констатују:  

-да је  Купац   , на основу члана 39. и члана 53. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12, 14/15, 68/15) донео Одлуку о покретању поступка бр. 

____од_____.2018. године и спровео поступак јавне набавке мале вредности, број 

набавке ЈНМВ   05/18    партија 5.2.;  

-да је Добављач дана _______.2018. године доставио своју Понуду број ________ од 

_________.2018. године, заведена код  Купца  под бројем /////// од /////.2018. године, која 

се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;  

-да је  Купац  на основу понуде и Одлуке о додели уговора бр. /////// од ///////.2018. 

године изабрао Добављача__________________________________ за набавку 

потрошног електроматеријала.  

 

Предмет уговора   

 

Члан 1.  

 

Предмет овог уговора је набавка потрошног електроматеријала, у свему према 

техничкиј  спецификацији са обрасцем структуре цена из понуде Добављача ,који  

чини саставни део овог уговора и налазе се у прилогу истог.  

 

Цена  и вредност уговора 

Члан 2.  

 

Укупн збир појединачних добара из спецификације добијен  по формули – појединачна 

цена x количина , односно укупна вредност из обрасца понуде 
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износи___________________ динара без обрачунатог пдв-а.Уговор о јавној набавци 

извршава се по појединачним ценама из прихваћене понуде Добављача.  

Купац у складу са Законом може дозволити промену цена из објективних разлога 

уколико дође до раста потрошачких цена од преко 5% ( на основу података 

Републичког Завода за статистику објављеног РС ). 

Корекција цене се врши за онолико процената за колико је раст индекса потрошачких 

цена прешао 5%. 

Усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој 

конкурсној документацији не сматра се изменом уговора. 

Тачне количине биће утврђене на основу стварних потреба  Купца , али тако да укупан 

износ испорученог електро материјала не прелази процењену вредност набавке која је 

одређена годишњим Планом јавних набавки . 

Укупна максимална цена за испоручена добра  ( укупна процењена вредност ) која је 

предмет овог Уговора , без обрачунатог пдв-а , износи ___________________ дин.  

Уговорена цена садржи у себи и трошкове транспорта , испоруке ( истовара ) уговорене 

количине у поруџбеници   ( у магацин Купца  у улици Ђуке Динић бр.4. ) као и све 

друге везане трошкове .  

 

 

 

Начин плаћања   

Члан 3.  

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом 

средстава на рачун Добављача бр. _____________ код ______________ банке, у року до 

45. дана од дана испоруке добара и службеног пријема исправног рачуна и отпремнице  

за испоручена добра..  

 

Амбалажа  

Члан 4.  

 

Добављач се обавезује да ће добра испоручити у амбалажи која ће исте штитити од 

оштећења и која је уобичајена за паковање. Ризик случајне пропасти ствари, до 

тренутка примопредаје Купца , сноси Добављач.  

 

Рок испоруке  

Члан 5. 

 

 Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује сукцесивно, 

најкасније у року од _____(максимум3)  календарска  дана ,  од дана пријема писаног 

налога  Купца ,  који ће садржати врсту  и количину добара 

У зависности од хитности ,  Купац ће наруџбину извршити и усменим налогом и 

преузети добра у самом продајном објекту Добављача. 

Укупан рок испоруке добара је 12 . (дванаест ) месеци , рачунајући од дана закључења 

уговора или до финансијског испуњења уговора из чл.2. 
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Квантитативно-квалитативна примопредаја и грешке у квалитету 

 

Члан 6. 

 

Добра морају бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења  или мана 

и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и  карактеристике према 

техничкиј документацији оригиналног произвођача.   

Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши  на адреси   Купца  у присуству 

представника обе уговорне стране.   

 

Уколико су испоручена добра у складу са техничким спецификацијом и овим уговором 

представник Купца   потврђује отпремницу потписом и  печатом . 

Уколико наведена добра не одговарају квалитету и уговореној  количини која је 

предвиђена техничким спецификацијом и овим уговором иста се морају заменити у 

року за рекламацију од    3. дана од дана састављања Записника . 

 

Раскид уговора  

 Члан 7.  

Купац има право на једнострани раскид овог уговора у свако доба ако Добављач не 

извршава обавезе на уговорени начин и у уговореном року и уколико неквалитетно 

извршава уговорене обавезе или на било који други начин грубо крши одредбе овог 

уговора.  

Уговор се раскида  писаном изјавом која се доставља Добављачу, са отказним роком од 

15 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор раскида.  

 

 

Спорови  

Члан  8.  

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим уговором  

првенствено решавају договором. У случају да исти не могу решити договором  

стварно је надлежан суд у  Нишу. 

 

Завршне одредбе  

Члан 9. 

 Уговор  ступа на снагу,када га потпишу обе уговорне стране. 

 

Члан 10.  

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

облигационим односима.  

 

Члан 11. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, 2 (два) за Купца   и 2 (два) за  

Добављача.  
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Добављач   Купац         ЈКП „Тржница“Ниш 

директор 

 

___________________  

 

 

м.п. 

 

директор 

Горан Ђорђевић 

 

____________________ 

 

м.п. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу страну 

модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, понуда 

ће бити одбијена, као неприхватљива у смислу одредбе члана 106. став 1. тачка 5) Закона 

о јавним набавкама  
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VIII        ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 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 обавезно  

 

 

 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  
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IX  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 мале вредности, број ЈНМВ  05/18  партија 5.2.– потрошни 

електроматеријал, 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 ЗЈН 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) 

ЗЈН.  

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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X          ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)  

  

  

  

_____________________________________________________________

______________ Назив и адреса понуђача  

  

Место __________________________  

  

Датум __________________________  

  

  

  

  

ИЗЈАВА  

  

  

Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у јавној набавци бр. 

ЈНМВ-5/18, као најповољнијем понуђачу за испоруку добара „Електро 

материјал“, испоручена добра у свему одговарати техничким 

карактеристикама (спецификацији) из конкурсне документације, да ће у 

потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо 

уз достављену понуду по овој јавној набавци. Сагласни смо да наведене 

техничке карактеристике (спецификација) и приложена захтевана 

документација представљају саставни део уговора.  

  

  

  

  

     

______________________________  

                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

  

М.П.  
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XI         ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ 

ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

  

  

  

___________________________________________________________________________  

Назив и адреса понуђача  

  

  

Место __________________________  

  

Датум __________________________  

  

  

  

ИЗЈАВА  

  

  

  

  

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и 

конкурсне документације бр. ЈНМВ-5/18, за избор најповољнијег понуђача за 

испоруку добара „Електро материјал“. Сагласни смо да ти услови 

представљају саставни део уговора.  

  

  

  

  

______________________________  

                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

  

          М.П.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


