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На основу Члана 39. Став 2., 3., 4., 5 и 6. у Члана 52. Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту закон), 
подзаконских аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени 
гласник РС», број 29/13 (у даљем тексту: правилник) и Члан 52. Акта о ближем уређивању 
поступка јавне набавке унутар наручиоца број __ од 27.03.2015. године. 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - набавке на које се 
закон не односи (бр.9890 од 22. децембра 2015.године) и Решења о именовању комисије 
(број 9890/1 од 12. децембра 2015. године) припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности добара - наруџбеницом, 
број ЈНМВ Н 219/2015 Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом 

 
ОРН: 39130000 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1        од 12 
2. Садржај конкурсне документације,   страна 2        од 12 
3. Позив за достављање понуда,   страна 3     од 12  
4. Основни подаци о Наручиоцу,      страна 4 од 12 
5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5-7 од 12 
6. Предмер - Понуда понуђача,   Образац бр.2  страна 8 од 12 
7. Изјава Понуђача     Образац бр.3  страна 9 од 12 
8. Модел уговора Наруџбеница   Образац бр.4  страна 10-12 од 12 
 
 
Закључно са редним бројем 8 укупно, 12 страна конкурсне документације.   
  
 
 
Комисија у саставу: 
 

1. Коста Јеремић  -дипл.ецц председник комисије  
1.1 Виолета Љубисављевић - дипл.ецц. заменик председника комисије                        
 

2. Ненад Мишић, дипл. инж. маш. – члан 
2.2 Илија Плећаш, дипл. инж.маш. –  заменик члана 
 
 

3. Слободан Живковић, техн.маш.енерг. - члан 
3.1 Игор Дубајић, дипл.економиста – заменик члана  
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Брoj: 9890/3        
Датум: 22.12.2015. године 

ПОЗИВ У УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 219/2015 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 
НАБАВКА ДОБАРА: 

број ЈНМВ Н 219/2015 Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом 
ОРН: 39130000 

 

1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки као и 
на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети електронским 
путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсне документације,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима који су 
дати у прилогу овог позива. 

3.          Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4.          Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 28.12.2013. године до 10 сати  по локалном времену 

 

''НЕ ОТВАРАЈ'' – '' Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом'' 
 

5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона 
и број факса понуђача. 

6.           Отварање, увид  приспелих понуда обавиће се од стране Комисије именоване 
Одлуком Овлашћеног лица Наручиоца. 

7. Рок важности понуде је најмање 60 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од пет (5) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о Донетој 
одлуци о избору понуђача, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  

9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 

10. Оквирни датум закључења уговора је 30.12.2015. године. 
11. Важности уговора 12 месеци од потписивања, односно испуњења уговорних 

ОБАВЕЗА. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
                 ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 
- Податак о позицији у програму пословања за 2015. годину, број 7656 од 
01.212.2014. године 
- Податак о позицији у програму пословања за 2015. годину, број 7656 од 01.12.2014. 
године Наслов; Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 
обављање делатности - текуће одржавање. 
 Позиција у  плану Јавних набавки за 2015. годину усвојеног 29.01.2015. године, 
Измењен и усвојен 08.04.2015. године са бројем 2372/2.  
– Позиција, услуге бр. 2.1.9.  Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом 
 
 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

Јавна набавка број ЈНМВ Н 219/2015 спроводи се у поступку јавне набавке мале 
вредности - наруџбеницом. 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

Број ЈНМВ Н 219/2015     Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом 
ОРН: 39130000 

 
ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 
 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације са Портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца: 
www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека рока за подношење понуда. 

  
Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 

наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније  три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 
 
 
 
Особе за контакт: 
 
Слободан Живковић;  
E-mail: szivkovic@toplifikacija.rs,  
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И КАРАКТЕИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
 
Квалитет услуга и добара треба да је такав да задовољава; 
 
 Позитивне прописе Републике Србије. 
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
 

Količina i opis dobara – tehnička specifikacija 
 

Potrebna je izgradnja i montaža kuhinje sa kuhinjskim elementima po specifičnim merama koje 
se uklapaju u postojeći prostor u okviru izdvojene lokacije.  
Potrebni elementi: 
Korpus sudopere izrađen od bele iverice debljine 1,8 cm.  Dimenzija Š 74,0 cm x V 72,0cm x D 
55,0cm . Element treba da ima ledja od belog lesonita dimenzija 74,0 cm x 72,0 cm  i  da je 
postavljen na obićne plastične nogice visine 10 cm. Iverica se obradjuje kant trakom debljine 0,5 
mm na svim vidnim ivicama.  Treba izraditi i jednu pregradnu ploču koja se oslanja na cilindrične 
nosače dimenzija 73,9cm x 45,0 cm sve ivice obradene su kant – trakom bele boje i debljine 0,5 
mm. Na mestu fronta ugradjuju se dva krila od tamno sive iverice obradjena ABS kant-trakom 
debljine 0,5 mm i dimenzije 36,6 cm x 71,6 cm. Svako krilo montira se na po  dve ravne šarke i  
na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. Uz element se isporučuje i maskirna lajsna 
izradjena od tamno sive iverice obradjena ABS kant-trakom debljine 0,5 mm i dimenzija 74,0 cm 
x 9,5cm.  
 

Korpus radnog dela sa fiokama izradjen od bele iverice debljine 1,8 cm dimenzija Š 36,0cm x V 
72,0cm  x D  55,0cm. Element nema ledja i postavljen je na plastične nogice visine 10 cm.  
Iverica se obradjuje kant trakom debljine 0,5 mm na svim vidnim ivicama. Ugradjuje se 4 klizača 
od 400mm a frontovi su od tamno sive iverice obradjeni ABS kant – trekom debljine 0,5 mm. 
Same fioke rade se od bele iverice sa belim lesonitom kao ledjima. Dimenzije frontova fioka su 
14,0cm x 35,6cm x 3 komada i 28,0cm x 35,6cm x 1 kom. Najšira fioka je donja a na svaki front 
se ugraduje po jedna ručica za otvaranje. Uz element se isporučuje i maskirna lajsna izradjena 
od tamno sive iverice obradjena ABS kant – trakom debljine 0,5mm i dimenzija 36,0cm x 9,5 cm. 
 

Radna ploća je bele boje širine 60,0 cm i dužine 160,0 cm. Bočne strane i zadnja strana treba da 
se obrade i zaštite kant – trakom bele boje. U radnu ploču ugradjuje se usadna jednodelna 
sudopera sa jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu i sifonom za odvod vode.  ( sudopera 
se ugradjuje u levi ugao ploče gledano sa prednje strane). Pored toga ugradjuje se i ploča sa dve 
ringle od rosfraja u desnu stranu gledano sa prednje strane. Treba nakon montaže ugraditi i diht - 
lajsnu bele boje. 
 

Korpus visećih delova izradjuje se od bele iverice debljine 1,8 cm. Dimenzije  su Š 80,0cm x V 
60,0cm x D 30,0 cm. Element treba da ima ledja od belog lesonita a sve vidljive ivice obradjuju se 
kant trakom bele boje i debljine 0,5 mm. Izradjuju se dva ovakva elementa i medjusobno se 
povezuju metalnim povezačima. Uz  svaki element isporučuje se i pregradna ploča dimenzija 
79.9 cm x 25,0 cm izradjena od bele iverice sa obradjenim ivicama kant-trakom bele boje i 
debljine 0,5mm. Na front se ugradjuju vrata izradjena od bele iverice (za front) obradjene ABS 
kant – trakom bele bojedebljine 0,5 mm  i  dimezija 39,6 cm x 59,6 cm. Svako krilo montira se na 
po  dve ravne šarke i  na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. 
 

Korpus visećih delova (dubljih)izradjuje se od bele iverice debljine 1,8 cm. Dimenzije  su Š 
80,0cm x V 55,0cm x D 55,0 cm. Element treba da ima ledja od belog lesonita a sve vidljive ivice 
obradjuju se kant trakom bele boje i debljine 0,5 mm. (Za jedan element ledja se izradjuju kao 
dve trake širine 20,0 sm i visine 55,0 cm.). Izradjuju se dva ovakva elementa i medjusobno se 
povezuju metalnim povezačima. Na front se ugradjuju vrata izradjena od tamno sive iverice 
obradjene ABS kant – trakom tamno sive boje deblljine 0,5 mm i  dimezija 39,6 cm x 54,6 cm. 
Svako krilo montira se na po  dve ravne šarke i  na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. 
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Bočna strana nosećeg rama izradjuje se od tamno sive iverice dimenzija 58,0cm x 258,6 cm. 
Prednja strana ojačava se lepljenjem iverice 20,0 cm x 258,6 cm. Prednja ivica obradjuje se ABS 
trakom tamno sive boje debljine 2 mm,  a zadnja i donje ivice kant-trakom debljine 0,5mm tamno 
sive boje. Izradjuju se dve bočne strane   

Plafon rama izradjuje se od damno sive iverice dimenzija 58,0cm x 160,0cm. Prednja dužina od 
160,0 cm obradjuje se ABS kant-trakom debljine 2mm dok se ostale ivice ne obradjuju. Izradjuju 
se dve ovakve strane. 
 

Ledja rama izradjuju se od tamno sive iverice obradjene po dužoj strani kant trakom debljine 
0,5mm i dimenzija 160,0cm x 58,0cm. 
 

Komoda dimenzija Š 55,0cm x V 72,0cm x D 27,0cm. Radi se od tamno sive iverice  sa belim 
ledjima. Montira se na plastične nogice visine 10 cm. Maska je dimenzija 55,0cm x 9,5 cm. 
Maska se obradjuje kant – trakom debljine 0,5 mm. Korpus se obradjuje sa prednje strane ABS 
kant-trakom debljine 2 mm.  Front je od tamno sive iverice obradjene tamnosiviom kant-trakom 
debljine 0,5mm. Dimenzije fronta su 51,0cm x 71,6 cm.Ugradjuje se na dve šarke sa kolenom i 
jednom ručicom za otvaranje. Treba uraditi i jednu pregradu na cilindričnim nosačima dimenzija 
24,0 x 51,3. Pregrada je od bele iverice sa kant-trakom 0,5 mm. Gornja i donja stranica komode 
rade se na širinu od 25,0 cm da bi simulirali ugradna vrata. 
 

Polica dimenzija Š 55,0 cm x V 176,6cm x D 27,0cm. Radi se od bele iverice (za front)  sa belim 
ledjima. Prednje strane kantuju se ABS kant-trakom debljine 2 mm. Treba izraditi i 4 pregradne 
ploče na cilindričnim nosačima od bele iverice (za front) obradjene sa kant – trakom bele boje i 
debljine 0,5mm i dimenzija 51,3cm x 25,0cm. 
 

Prevoz i mopntaža u prostorijama JP „Toplifikacija“ padaju na vaš teret. Kod montaže treba 
obraditi ledja ubodnom testerom na mestima za instalacije i povezati sve delove metalnim 
šrafovima za povezivanje. Napominjemo da je potrebno obraditi i cevne insstalacije grejanja. 
  

 

Potrebna je izgradnja i montaža kuhinje sa kuhinjskim elementima po specifičnim merama koje 
se uklaopaju u postojeći prostor u okviru izdvojene lokacije magacin na adresi:  
Đure Đakovića bb, Potrebni elementi: 
 

Korpus sudopere izrađen od bele iverice debljine 1,8 cm.  Dimenzija Š 74,0 cm x V 72,0cm x D 
55,0cm . Element treba da ima ledja od belog lesonita dimenzija 74,0 cm x 72,0 cm  i  da je 
postavljen na obićne plastične nogice visine 10 cm. Iverica se obradjuje kant trakom debljine 0,5 
mm na svim vidnim ivicama.  Treba izraditi i jednu pregradnu ploču koja se oslanja na cilindrične 
nosače dimenzija 73,9cm x 45,0 cm sve ivice obradene su kant – trakom bele boje i debljine 0,5 
mm. Na mestu fronta ugradjuju se dva krila od tamno sive iverice obradjena ABS kant-trakom 
debljine 0,5 mm i dimenzije 36,6 cm x 71,6 cm. Svako krilo montira se na po  dve ravne šarke i  
na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. Uz element se isporučuje i maskirna lajsna 
izradjena od tamno sive iverice obradjena ABS kant-trakom debljine 0,5 mm i dimenzija 74,0 cm 
x 9,5cm.  
 

Korpus radnog dela sa fiokama izradjen od bele iverice debljine 1,8 cm dimenzija Š 36,0cm x V 
72,0cm  x D  55,0cm. Element nema ledja i postavljen je na plastične nogice visine 10 cm.  
Iverica se obradjuje kant trakom debljine 0,5 mm na svim vidnim ivicama. Ugradjuje se 4 klizača 
od 400mm a frontovi su od tamno sive iverice obradjeni ABS kant – trekom debljine 0,5 mm. 
Same fioke rade se od bele iverice sa belim lesonitom kao ledjima. Dimenzije frontova fioka su 
14,0cm x 35,6cm x 3 komada i 28,0cm x 35,6cm x 1 kom. Najšira fioka je donja a na svaki front 
se ugraduje po jedna ručica za otvaranje. Uz element se isporučuje i maskirna lajsna izradjena 
od tamno sive iverice obradjena ABS kant – trakom debljine 0,5mm i dimenzija 36,0cm x 9,5 cm. 
 

Radna ploća je bele boje širine 60,0 cm i dužine 160,0 cm. Bočne strane i zadnja strana treba da 
se obrade i zaštite kant – trakom bele boje. U radnu ploču ugradjuje se usadna jednodelna 
sudopera sa jednoručnom slavinom za toplu i hladnu vodu i sifonom za odvod vode.  ( sudopera 
se ugradjuje u levi ugao ploče gledano sa prednje strane). Pored toga ugradjuje se i ploča sa dve 
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ringle od rosfraja u desnu stranu gledano sa prednje strane. Treba nakon montaže ugraditi i diht - 
lajsnu bele boje. 
 

Korpus visećih delova izradjuje se od bele iverice debljine 1,8 cm. Dimenzije  su Š 80,0cm x V 
60,0cm x D 30,0 cm. Element treba da ima ledja od belog lesonita a sve vidljive ivice obradjuju se 
kant trakom bele boje i debljine 0,5 mm. Izradjuju se dva ovakva elementa i medjusobno se 
povezuju metalnim povezačima. Uz  svaki element isporučuje se i pregradna ploča dimenzija 
79.9 cm x 25,0 cm izradjena od bele iverice sa obradjenim ivicama kant-trakom bele boje i 
debljine 0,5mm. Na front se ugradjuju vrata izradjena od bele iverice (za front) obradjene ABS 
kant – trakom bele bojedebljine 0,5 mm  i  dimezija 39,6 cm x 59,6 cm. Svako krilo montira se na 
po  dve ravne šarke i  na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. 
 

Korpus visećih delova (dubljih)izradjuje se od bele iverice debljine 1,8 cm. Dimenzije  su Š 
80,0cm x V 55,0cm x D 55,0 cm. Element treba da ima ledja od belog lesonita a sve vidljive ivice 
obradjuju se kant trakom bele boje i debljine 0,5 mm. (Za jedan element ledja se izradjuju kao 
dve trake širine 20,0 sm i visine 55,0 cm.). Izradjuju se dva ovakva elementa i medjusobno se 
povezuju metalnim povezačima. Na front se ugradjuju vrata izradjena od tamno sive iverice 
obradjene ABS kant – trakom tamno sive boje deblljine 0,5 mm i  dimezija 39,6 cm x 54,6 cm. 
Svako krilo montira se na po  dve ravne šarke i  na njega se ugradjuje jedna ručica za otvaranje. 
 

Bočna strana nosećeg rama izradjuje se od tamno sive iverice dimenzija 58,0cm x 258,6 cm. 
Prednja strana ojačava se lepljenjem iverice 20,0 cm x 258,6 cm. Prednja ivica obradjuje se ABS 
trakom tamno sive boje debljine 2 mm,  a zadnja i donje ivice kant-trakom debljine 0,5mm tamno 
sive boje. Izradjuju se dve bočne strane. 
 

Plafon rama izradjuje se od damno sive iverice dimenzija 58,0cm x 160,0cm. Prednja dužina od 
160,0 cm obradjuje se ABS kant-trakom debljine 2mm dok se ostale ivice ne obradjuju. Izradjuju 
se dve ovakve strane. 
 

Ledja rama izradjuju se od tamno sive iverice obradjene po dužoj strani kant trakom debljine 
0,5mm i dimenzija 160,0cm x 58,0cm. 
 

Komoda dimenzija Š 55,0cm x V 72,0cm x D 27,0cm. Radi se od tamno sive iverice  sa belim 
ledjima. Montira se na plastične nogice visine 10 cm. Maska je dimenzija 55,0cm x 9,5 cm. 
Maska se obradjuje kant – trakom debljine 0,5 mm. Korpus se obradjuje sa prednje strane ABS 
kant-trakom debljine 2 mm.  Front je od tamno sive iverice obradjene tamnosiviom kant-trakom 
debljine 0,5mm. Dimenzije fronta su 51,0cm x 71,6 cm.Ugradjuje se na dve šarke sa kolenom i 
jednom ručicom za otvaranje. Treba uraditi i jednu pregradu na cilindričnim nosačima dimenzija 
24,0 x 51,3. Pregrada je od bele iverice sa kant-trakom 0,5 mm. Gornja i donja stranica komode 
rade se na širinu od 25,0 cm da bi simulirali ugradna vrata. 
 

Polica dimenzija Š 55,0 cm x V 176,6cm x D 27,0cm. Radi se od bele iverice (za front)  sa belim 
ledjima. Prednje strane kantuju se ABS kant-trakom debljine 2 mm. Treba izraditi i 4 pregradne 
ploče na cilindričnim nosačima od bele iverice (za front) obradjene sa kant – trakom bele boje i 
debljine 0,5mm i dimenzija 51,3cm x 25,0cm. 
 

Prevoz i mopntaža u prostorijama JP „Toplifikacija“ padaju na vaš teret. Kod montaže treba 
obraditi ledja ubodnom testerom na mestima za instalacije i povezati sve delove metalnim 
šrafovima za povezivanje. Napominjemo da je potrebno obraditi i cevne insstalacije grejanja. 
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Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ Н 219/2013 

 

 
 

За предметну јавну набавку мале вредности добара наруџбеницом, 
бр. ЈНМВ Н 219/2015- Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом 

 
 
 
 

Назив понуђача:  
Седиште:  
Улица и број:  
ПИБ:  
Матични број:  
Текући рачун/назив банке:  
Особа за контакт:  
Телефон; Факс; E-mail:  
 

Понуду дајемо ( означити) : 
а) самостално    б) заједнички    ц) са подизвођачем 
 
 

 
Назив / ознака 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 
Цена 

у динарима, 
без ПДВ-а 

 
Укупна вредност 
у динарима, без 

ПДВ-а 
 

Кухињски елементи са 
опремом и уградњом  
Локација ЈПТ 

 
гар 

 
1 

  

Кухињски елементи са 
опремом и уградњом  
Локација ЈПТ магацин 

 
гар 

 
1 

  

 
Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а: 
 

 

 

 Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног рачуна по испоруци 
добара. 

 Рок важности понуде:_____ дана ( минимум 60 дана) од дана подношења понуда. 
 Наруџбеница - уговор се потписује  окончања уговорних обавеза не дуже од 1 (једне) године. 
 Приликом преузимања робе од понуђача сачињава се отпремни-пропратни документ  који 

посебно садржи; име и презиме лица које преузима робу, датум и време преузимања, рег.број 
личне карте као и рег.број возила којим се врши транспорт преузете робе. Један примерак 
предаје лицу које робу преузима, а други идентичан примерак доставља уз сачињен рачун. 

 Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршене набавке, односно сачињавања 
рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави отпремницу на основу које је 
сачињен рачун. 

 

         _____________________ 
Датум:__.__.2015.                                         М.П.                                              ( оверава одговорно лице) 
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Образац бр.3 
ИЗЈАВА    ПОНУЂАЧА 

Под  пуном  моралном  и  материјалном   одговорношћу  одговорног  лица  
 

________________________________понуђача______________________________ 
 ( име и презиме одговорног лица)            (назив понуђача и седиште)  
 

изјављује: 
 

1)  Да документација која је приложена у понуди представља оригинал или 
фотокопију оригинала. 

Да испуњавамо све обавезне услове из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, («Сл. гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских 
аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 
29/13). Што потврђујемо овом изјавом, прихватамо да наручилац пре доношења 
одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да 
доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана. 

2) Да испуњавамо све посебне услове члана 76. Закона о јавним набавкама, («Сл. 
гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13. ) 

3)  Понуду смо саставили по свим условима из «Позива за достављање понуда», 
и Условима за сачињавање понуда јавних набавки мале вредности - наруџбеницом 
са њима се у целини слажемо и они су саставни део понуде и конкурсне 
документације.   

4) Сагласни смо да Наручилац преузме доказ о регистрацији који је јавно доступан на 
интернет страници надлежних органа ( Извод из Регистра Агенције за привредне 
регистре).   

5)  Да смо да при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантујемо да је ималац права интелектуалне својине. 

6)           Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

7)  Упознати смо са чињеницом и на њу пристајемо, да у случају да не 
доставимо комплетну понуду на начин како је то наручилац прописао на 
приложеном обрасцима и у случају да нису достављени докази о испуњености 
услова јавног позива, наручилац може одбити нашу понуду. 

8) Изјављујемо да као Понуђачи нисмо у блокади пословних рачуна нити  неликвидни 
у периоду важења понуде укључујући и укупан период важења понуда.  
Прихватамо да Наручилац изврши проверу испуњеност овог услова у поступку 
сачињавања извештаја о стручној оцени понуда. Наручилац ће тражени доказ 
преузети јавно доступно  са интернет адресе НБС. 

9)  Прихватамо Модел уговора - Наруџбеницу,  који је саставни део конкурсне 
документације. 

Датум:__.__. 2015.године  М.П.         
        ____________________________ 
                                                                                                  Назив понуђача 

                                                                              _____________________________ 
         Одговорно лице 
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 Образац бр.4                      
Бр._____ од __.__.2015. године                                                                 

МОДЕЛ УГОВОРА-НАРУЏБЕНИЦА ЈНМВ Н 219/2015 
 

Закључен између: 
НАРУЧИЛАЦ: 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ, 
Матични број:7351682,  шифра делатности: 40300, ПИБ: 101971396, 

бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76 
Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka, 

Трг Радомира Вујовића бр.2,  тел:012/542-785; факс:012/542-543; 
коју заступа директор 

Дејан Дачић, дипл.правник  (у даљем тексту Наручилац) 

 

И 
 

ПОНУЂАЧ : 

                                 _________________________________________________ 
из _____________________ 

Са адресом:___________________________________________ 
Матични број:____________, шифра делатности:_________, ПИБ:_____________, 

бр. текућег рачуна_____________код банке ______________________, 
Тел:____________; Факс:____________; 

кога заступа _________________________________________ 
(у даљем тексту Понуђач ) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 
Врста, добара која се испоручује: 

'' Набавка канцеларијског, кухињског намештаја са опремом''  
Члан 1. 

 Понуђач, се обавезује да за рачун Наручиоца, обезбеди  несметану испоруку 
односно преузимање добара из понуде зав.бр. Наручиоца  ____ од __.__.2015. у свему 
према ценама из понуде, зав.бр. Понуђача ____  од __.___.2015. У свему осталом важе 
услови из конкурсне документације ЈНМВ Н 219/2015 која је саставни део уговора; 

Члан 2. 
ВРЕДНОСТ УСЛУГА: 
Уговорене стране утврђују вредност добара из члана 1. овог уговора  на износ на 
годишњем нивоу: 
Укупан износ без ПДВ:         РСД 
Износ ПДВ:          РСД 
Укупан износ са исказаним ПДВ:      РСД  
Словима:(______________________________________________________ и 00/100)   

Јединичне цене су фиксне а према стварно пруженим услугама и јединичних цена из 
понуде Понуђача, која је саставни део овог уговора. 

Образац бр.4 
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РОК ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА: 
Члан 3. 

Услуге које су предмет овог уговора обављаче  се несметано сукцесивно по 
динамици наручиоца у оквиру законских обавеза и прописа.  
 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ:  
Члан 4. 

Уколико Понуђач добара и услуга својом кривицом не извршава уговорне обавезе, 
рокове, предметног уговора, биће му одузето право на даље пружање услуга из овог 
уговора а наставак биће поверен другим Понуђачима. Понуђач коме је одузето право 
испоруке добара дужан је да плати сву насталу штету услед непоштовања динамике и 
увођење новог Понуђача. 
 

ОБРАЧУН ПРУЖЕНИХ УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
Члан 5. 

Обрачун вредности добара вршиће се по коначној испоруци наведеној у конкурсној 
документацији. 

Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност, 
Понуђач  је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног рачуна или његовог 
дела.  

Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана. 
 

КВАЛИТЕТ УСЛУГА И ГАРАНТНИ РОК: 
Члан 6. 

Понуђач  се обавезује да ће наведене услуге  из овог уговора испоручити 
квалитетно и у свему у складу са понудом, прописаним стандардом и одредбама уговора. 

По испостављеном извештају Понуђач је дужан да на први позив Наручиоца отклони 
све недостатке без надокнаде а у случају да су недостаци евидентно и недвосмислено 
пропуст од стране Пружаоца услуге. 

Уколико се Пручалац услуга  не одазове позиву  у року од три (3) дана, Наручилац 
стиче право да отклони уочене недостатке на терет Понуђача. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА : 
 

Члан 7. 
Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и о 

свом трошку обезбеди следеће: 
Да обезбеди несметану реализацију услуга и у року припреми документацију и рачуне 

који су предмет доставе а након реализације  преузме сачињену документацију  од 
пружаоца услуга  и уредно потпише пратећу документацију неопходну за испостављање 
рачуна од стране извођача. 
 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: 
Члан 8. 

Понуђач  је дужан да обезбеди следеће: 

 Да се уредно одазове позиву упућеног  од стране Наручиоца. 
 Да организује пружање испоруке добара у уговорном року. 
 Да пружене услуге одговарају квалитету у складу са важећим стандардима, 

прописима и законима а све према документацији из понуде. 
 Да обезбеди технички и кадровски  минимум за реализацију предметних услуга. 
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Набавка канцеларијског намештаја, кухињског намештаја са опремом  
Страна  12 од  12 

Образац бр.4 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА: 

Члан 9. 
 Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која 
ће се састојати од представника уговорних страна. 
 Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи  задржавају право да се спор реши 
пред Привредним судом у Пожаревцу. 
 Раскид уговора вољом потписница, могућ је уз претходно регулисање међусобних 
обавеза. 
 

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ: 
Члан 10. 

 Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна са важношћу наредних 12 месеци. 

Члан 11. 
Саставни део овог уговора су: 

- Прихваћене понуде Понуђача бр. ЈНМВ Н 219/2015. од __.__.2015. као и остали 
делови  конкурсне документације. 

- Списак са наведеним подизвођачим односно учесника у заједничкој понуди са 
дефинисаним обимом учешћа. 

Члан 12. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих се 2 (два) примерка налазе 
код Наручиоца, а 2 (два) код Понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОНУЂАЧ:          НАРУЧИЛАЦ: 
_______________________      __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


