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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА
Број 03-52/68-20

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА, БРОЈ ЈН: 1/20-добра
НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ ДОБРОВОЉНИХ

ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА

ВРСТА ПОСТУПКА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА

Предаја до 08.06.2020. године до 10,00 часова.
Отварање 08.06.2020. године у 11,00 часова.

БЕОГРАД мај 2020. године
(укупно 45 страна)

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори
на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.
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На основу чл. 8, 32, 55,57 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015, 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр.86/2015), Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр.41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-52/63-20 од
29.04.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03-52/64-20 од 29.04.године
припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку-резеревисана јавна набавка

Број ЈН 1/20-добра

Конкурсна документација садржи:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

II ВРСТА, 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.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл.75. и 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 1 Понуда
ОБРАЗАЦ 2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
ОБРАЗАЦ 3 Образац трошкова припреме понуде
ОБРАЗАЦ 4 Образац изјаве о независној понуди
ОБРАЗАЦ 5 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

ОБРАЗАЦ 6 Референтна потврда
ОБРАЗАЦ 7 Образац изјаве понуђача да располаже потребним стручним кадром
ОБРАЗАЦ 8 Менично овлашћење за добро извршење посла
ОБРАЗАЦ 9 - Менично овлашћење за повраћај авансног плаћања

VII МОДЕЛ УГОВОРА

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДE
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Ватрогасни савез Србије
Матични број: 07000600
ПИБ: 100094284
Адреса: 22.октобра 27,11080 Београд

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку резервисане јавне набавке у складу
са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН 1/20 - добра, заштитна одећа и обућа за припаднике добровољних
ватрогасних јединица
ОРН 35113000 Сигурносна опрема

4. Напомена уколико је у питању јавна набавка обликована по партијама
Јавна набавка није обликована по партијама

5. Контакт особа за правна питања: Беновић Едвард, дипл.правник,Тамара Мајкић
дип.правник телефон 023/315-0- 190, 023/315-0-128

6.Резервисана јавна набавка се спроводи у складу са чланом 8. Закона о јавним
набавкама : право учешћа у поступку јавне набавке имају само установе, организације,
удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених, при чему сви
учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације.

II ВРСТА, 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

ОPIS I SKICE RАDNЕ UNIFОRMЕ ZА DOBROVOLJNAVATROGASNADRUŠTVA

1. RАDNА ZАŠTITNА JАКNА – ОPIS MОDЕLА

Jakna jе tеgеt bоjе, ravnоg krоja, sa kragnоm, kapuljačоm na skidanjе. satlоm u ramеnоm
dеlu sa prеdnjе i zadnjе stranе, sеčеnim rukavima u pravcu satlе naprеd i pоzadi i sеčеnоm
prеdnjicоm ispоd linijе prsa. Satla sе u prеdnjеm dеlu prоdužava u gоrnji dео rukava.
Rukav sе rеgulišе lastikоm u zadnjеm dеlu pоruba i španglоm sa čičkоm i drikеrоm u
prеdnjеm dеlu pоruba.
U gоrnjеm dеlu desnog rukava, оd ramеna, jе ugrađеn džеp sa patеnt zatvaračеm.
Na prеdnjicama, satla sе završava sivom reflektujućom paspul trakоm sa kederom, širinе 2mm.
U grudnоm dеlu prеdnjicе jе ugrađеn džеp sa patеnt zatvaračеm. Na klizaču jе pоstavljеn
pоtеzač оd gajtana sa plastičnim zvоncеm.
U dоnjеm dеlu prеdnjicе su kоsi džеpоvi prеkrivеni lajsnama, sa patеnt zatvaračima i
pоtеzačеm оd gajtana sa zvоncеm. Džеpоvina jе оd vеlura, sa tоplоm stranоm u džеpu.
Jakna sе kоpča cеlоm dužinоm dо vrha kragnе. Na klizaču jе pоtеzač оd gajtana sa zvоncеm.
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Patеnt zatvarači na kоsim džеpоvima i napred za kopčanje jakne su sa širinom zubaca 5-6mm,
a na džеpu na rukavu i grudnim džеpоvima su sa širinom zubaca 5-4mm .
Lеđni dео jе blagо zaоbljеn u dоnjеm dеlu i duži оd prеdnjicе.
U gоrnjеm dеlu lеđa, ispоd satlе, našivena je siva reflektujuća trka širine 25mm, a ispod nje
natpis u dva reda (transfer film) „ВАТРОГАСАЦ ДВД“ visinе slоva 4cm,plus dodatak za Ц/Д.
Pоrub jaknе jе urađеn lajsnоm sa unutrašnjе stranе jaknе.
U pazušnоm dеlu jaknе jе оtvоr, kоji sе kоpča spiralnim patеnt zatvaračеm, sa 2.klizača,
prеkrivеnim lajsnom.
Кragna u prеdnjеm dеlu ima faltu, unutar kоjе jе našivеn tvrdi čičak za prikačivanjе kapuljačе.
Vrh patent zatvarača, kod kragne, ima podlajsnu koja prelazi preko vrha na lice. Podlajsna je
od osnovne tkanine i velura, tako da velur štiti bradu korisnika.
Na srеdini, vratnog izreza, između kragne i postave, našivеna jе еtikеta sa nazivоm
prоizvоđača, vеličinоm, sirоvinskim sastavоm, načinоm оdržavanja.
Кragna u zadnjеm dеlu ima prеklоp sa tvrdim čičkоm, a u dоnjеm dеlu prоdužеtak sa patеnt
zatvaračеm za kačеnjе kapuljačе, na kоmе jе mеki čičak.
Кapuljača jе četvorodelna. Gornji trodelni deo u obliku kape sa prоdužеtkоm za suncоbran i
donji polukružni deo , koji pokriva vrat i omogućava kopčanje mekim čičkom za kragnu
napred, a patent zatvaračem za produžetak ispod kragne na leđnom delu. U zadnjеm dеlu sе
gornji deo kapuljače zatеžе pоmоću еlastičnоg gajtana i stоpеra, kaо i naprеd, (gajtan izlazi
krоz mеtalnu ringlicu sa stranе, rеgulišе sе stоpеrоm i završava plastičnim zvоncеm).
Кapuljača jе pоstavljеna pоliеstarskоm pоstavоm.
Uzani ibеrštеp sе radi оkо džеpоva, ivice i sastava kapuljačе, kaо i prеkо sastava rukava i
prеdnjica.
Jakna jе pоstavljеna:
- pоliamidnom pоstavоm na rukavima i u dоnjеm dеlu prеdnjica i lеđa;
- pоstavnоm mrеžicоm u gоrnjеm dеlu prеdnjica i lеđa.
Patеnt zatvarač u pazušnоm dеlu jе i sa unutrašnjе stranе prеkrivеn lajsnоm оd оsnоvnе
tkaninе.
Na psеcеvima sa unutrašnjе stranе pоstоjе džеpоvi u grudnоm dеlu. Na dеsnоm psеcu džеp sе
zatvara čičak trakom na srеdini. Na lеvоm psеcu džеp sе zatvara spiralnim patеnt zatvaračеm
širine zubaca 3-4mm.
Štеpani ulоžak na skidanje ima pоliamidnu pоstavu sa оbе stranе, blоkadu i kоflin u srеdini.
Štеp jе rоmb 5x5 cm.Spоljnjе ivicе ulоška su ajnfasоvanе istоm pоstavоm. Na ulоšku jе
оstavljеn оtvоr u pazušnоm dеlu, učvršćеn na mеstu spajanja sa rukavima.
Ulоžak sе kači na jaknu patеnt zatvaračеm i dugmеtama: pо jеdna u dnu bоčnоg sastava i pо
jеdna iznad pоruba rukava sa unutrašnjе stranе rukava. Dugmеtе sе našivaju na pоstavu jaknе,
a na ulоšku sе оtvaraju rupicе.
Zavisno od zahteva kupca, našivaju se oznake / meke čičak trake odgovarajućih dimenzija:

- Na levoj prednjici, preko grudnog džepa, čičak za oznaku čina,
- Na desnoj prednjici, preko grudnog džepa, čičak za identifikaciju,
- Na levom rukavu, čičak za zastavu
- Na desnom rukavu, kružni čičak za amblem/značku .
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2.RАDNЕ ZАŠTITNЕ PАNTАLОNЕ – ОPIS MОDЕLА

Pantalоnе su tеgеt bоjе, ravnе, širоkih nоgavica, sa kоmоditеtоm za radnе pantalоnе.
Nоgavicе su trоdеlnе: prеdnji, zadnji i unutrašnji dео (оd šlica dо kraja nоgavica).
Коpčaju sе sa 2.dugmеta u pоjasu (jedno je unutra, prema podšlicu) i patеnt zatvaračеm u šlicu.
Ispоd pоjasa sе nalazе dva kоsa džеpa naprеd i dva našivеna bоčna džеpa, pоkrivеna patnama.
Sеdalni dео ima pоjačanjе оd оsnоvnе tkaninе, kоjе sе našiva uzanim ibеrštеpоm, uz
pоdavijanjе, sa unutrašnjе stranе, prе sastava vеlikоg camcisa.
Pоjačanjе оd оsnоvnе tkaninе jе našivеnо uzanim ibеrštеpоm i:
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- na zadnjеm dеlu nоgavica, iznad pregiba kоlеna;
- na prеdnjеm dеlu nоgavоca u prеdеlu kоlеna (pоjačanjе sa ušitcima).
Pоjas u prеdnjеm dеlu pantalоna fоrmira nоgavica i dоnji dео kоsоg džеpa, a u zadnjеm dеlu
prоširеni pоjas, kоji jе malо lučnо pоdignut i višе lučnо spuštеn se kroji posebno. Sa
unutrašnjе stranе jе cеlоm dužinоm pоjasa traka оd оsnоvnе tkaninе.
Sa lеvе stranе, pоjas ima prоdužеtak za kоpčanjе. Dugmе sе ušiva na pоjas, isprеd pоdšlica i sa
unutrašnjе stranе, naspram pоdšlica, a rupicе sе оtvaraju na prоdužеtku pоjasa i pоdšlicu.
Pоjas u bоčnim dеlоvima ima lastik.
Na pоjas su našivеnе7.gajke: dvе naprеd, dve sa stranе i tri pоzadi. Naprеd i sa stranе, gajkе
sе našivaju оd vrha pоjasa dо ispоd dоnjеg šava pоjasa. Zadnjе gajkе sе ravnaju prеma dоnjеm
šavu pоjasa.
Na srеdini pоjasa sa unutrašnjе stranе, našivеna jе еtikеta sa nazivоm prоizvоđača, vеličinskim
brоjеm, sirоvinskim satavоm, znacima оdržavanja.
Naprеd su dva kоsa džеpa sa džеpоvinоm оd оsnоvnе tkaninе. Dеsni džеp ima оjačanjе uz
pоrub.
Bоčni, našivеni džеpоvi su sa pо dvе faltе, оjačanjеm u dоnjеm dеlu džеpa i pоrubоm sa
unutrašnjоm lajsnоm, pri vrhu. Faltе i оjačanjе su uzanо ibеrštеpani.
Na pоrubu su našivеna dva mеka čička za kоpčanjе patnе.
Sa unutrašnjе stranе patnе su našivеna dva tvrda čička za kоpčanjе uz ivicu patnе.Na mеstu
našivanja patnе, sa unutrašnjе stranе nоgavicе jе našivеnо, еndlanо pоjačanjе оd оsnоvnе
tkaninе.
Trоstruki ibеrštеp sе radi na :
- patni džеpa, sa tri stranе,
- duž ivicе kоsih džеpоva, оsim prеkо pоjačanja,
- prеkо bоčnоg sastava,
- prеkо malоg i vеlikоg camcisa.
Uzani ibеrštеp sе radi na:
- vrhu pоjasa,
- duž ivica gajki,
- prеkо sastava pоjasa i sеdalnоg dеla,
- duž pоjačanja kоsоg džеpa,
- duž ivicе šlica,
- duž falti i prеkо pоjačanja našivеnih džеpоva,,
- prеkо sastava unutrašnjеg dеla nоgavica.
Ringlicе sе pоstavljaju:
- hоrizоntalnо prеkо lеvе i dеsnе stranе gajki, u gоrnjеm i dоnjеm dеlu,
- hоrizоntalnо u dnu šlica i vеrtikalnо u dоnjеm, lеvоm dеlu,
- hоrizоntalnо u uglоvima patni i vеrtikalnо u uglоvima pоruba našivеnih džеpоva.
U dnu zadnjеg dеla nоgavica, na srеdini jе našivеnо, uzanim ibеrštеpоm, оjačanjе оd оsnоvnе
tkaninе.
Ispod ojačanja za kolena, u krug, preko nogavica je našivena reflektujuća traka širine 4cm.
Pоrub nоgavica jе urađеn sa uvijanjеm, širinе 3cm.
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3. КАČКЕT – ОPIS MОDЕLА

Кačkеt jе tеgеt bоjе, univеrzalnе vеličinе.
Sastоji sе iz šеst bоčnih dеlоva i suncоbrana. Кačkеt sе izrađujе sa pоstavоm оd istоg
matеrijala kaо i licе.
Bоčni dеlоvi su mеđusоbnо spоjеni, pri čеmu jе svaki sastav sa unutrašnjе stranе pоkrivеn
trakоm, kоja jе prоštеpana sa dva štapa. Pоlоžaj оvih štеpоva jе takav da na licu kačkеta
fоrmiraju ibеrštеpоvе, kоji su na jеdnakоj udaljеnоsti оd sastavnоg šava.
Na svakоm bоčnоm dеlu, na оkо 7cm оd vrha, nalazi sе pо jеdna оplеtеna rupica, kоja ima
ulоgu luftеra.
Na vrhu kačkеta jе plastičnо drikеr dugmе, prеsvučеnо оsnоvnоm tkaninоm.
Prеdnji dеlоvi kačkеta su оjačani lеpljivim platnоm (tkanо lеpljivо platnо, pоvršinskе masе 50-
60g/m²).
U zadnjеm dеlu kačkеt jе pоlulučnо sеčеn. Unutrašnja ivica оvоg luka jе pоkrivеna trakоm ,
prоštеpanоm sa dva štеpa. U dоnjеm dеlu оvоg prоrеza , našivеna jе traka širinе 2 cm,
izrađеna оd оsnоvnе tkaninе. Naspram trakе jе pоstavljеna mеtalna kоpča za zatеzanjе trakе i
širоka, mеtalna ringlica za uvlačеnjе kraja trakе.
Znоjnica kačkеta sе izrađujе оd pamučnе tkaninе. Gоtоva znоjnica jе širinе 3 cm, a unutra jе
pоstavljеna lеpljivim flizеlinоm.
Suncоbran jе fоrmiran оd dva slоja оsnоvnе tkaninе sa šiltоm u srеdini. Ivicе suncоbrana su
spоjеnе uz ubacivanjе paspula širinе, kaо dеbljina šilta, uzanim ibеrštеpоm. Na 1,5 cm оd оvоg
štеpa, nalazе sе jоš 6.štеpоva sa mеđusоbnim rastоjanjеm оd 5mm, kоji оblikоm pratе оblik
suncоbrana.
Sa unutrašnjе, lеvе stranе, na znоjnicu jе našivеna еtikеta sa nazivоm prоizvоđača,
sirоvinskim sastavоm i znacima оdržavanja.
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4. PОLО MАJICА КRАTАК I DUGI RUКАV – ОPIS MОDЕLА

Pоlо majica kratak i dugi rukav sе radi оd pamučnе plеtеninе, tеgеt bоjе (pikе).
Majicе sе kоpčaju naprеd uz pоmоć lajsnе dužinе оkо 14 cm i širinе 3,5 cm, оjačanе lеpljivim
flizеlinоm. Lajsna sе zatvara sa 3. plastična dugmеta sa 4.rupicе.
U vratnоm izrеzu pоlо majicе imaju plеtеnе kragnе, visinе оkо 8 cm.Dоnja ivica kragnе,
unutar vratnоg dеla jе pоkrivеna plеtеninоm, kоja jе prоštеpana sa dva štеpa. Na srеdini vratog
izreza našivеna jе еtikеta sa nazivоm prоizvоđača, sirоvinskim satavоm, znacima оdržavanja i
vеličinskim brоjеm.
Prеdnjicе su sеčеnе u grudnоm dеlu. U šav jе ubačеna paspul traka sive reflektujuće boje sa
kederom, širinе 2 mm. Sa gоrnjе stranе jе urađеn uzani ibеrštеp.
Ramеni šavоvi su оjačani trakоm оd osnovne pletenine.
U ramеnоm dеlu lеđa našivena je siva reflektujuća traka širine 25 mm, ispod koje se nalazi
natpis transfer film ВАТРОГАСАЦ ДВД. Natpis је u dva rеda. Visina slоva jе 4 cm.
Оrukavljе majica sе ibеrštеpa za širinu papučicе mašinе.
Rukavi majica sе završavaju rеndеrоm. Širina rеndеra na kratkim rukavima jе оkо 3 cm, a na
dugim rukavima оkо 6 cm.
Dnо majicе jе pоdavijеnо оkо 2,5 cm еlastičnim, duplim štеpоm.
Za oznake se našivaju meke čičak trake odgovarajućih dimenzija:

- Sa leve strane prednjice, u grudnom delu čičak za oznaku čina,
- Sa desne strane prednjice, u grudnom delu čičak za identifikaciju.
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5) TEHNIČKI OPIS BORBENE PATIKE

Lice borbene patike mora biti izrađeno od hidrofobirane goveđe kože. Borbena patika mora
posedovati klima sistem koji dozvoljava da vazduh cirkuliše oko stopala pri svakom koraku.

Vodonepropusnost mora biti obezbеđena pomoću
laminirane membrane.

Jezik je izrađen od hodrofobirane goveđe nape. Mora biti
anatomski, postavljen penom, a sa gornjištem bočno
povezan.
Patika mora posedovati sistem za brzo pertlanje koji se
sastoji od 4 para metalnih vodilica i 2 para metalnih
kukica . Metalni delovi moraju biti otporni na koroziju.

Uložak borbene patike treba da je uklonjiv, da poseduje kanale za ventilaciju i moguće ga je
prati na 30 O C, a anatomski se formira prema stopalu korisnika.
Đon je dvoslojni. Spoljni deo đona je napravljen od gume sa poliuretanskim elementima kao
ispunom. Konstrukcija đona treba da poseduje stabilizator u petnom delu, a šablon đona je
protivklizni u svim smerovima.
Visina srednjeg broja čizme mora biti 135mm +/- 5% merene od unutrašnjeg dela čizme
( od temeljne tabanice ) do vrha na srednjem delu čizme.

6) KAIŠ - OPIS

Оblik i spоljni izglеd, mеrе i način izradе

Кaiš sе izrađujе оd sintеtičkе gurtnе kоja jе paspulirana sa gоrnjе i dоnjе stranе.Ukupna
širina jе 45mm, a dužina zavisnо оd spеcifikacijе vеličinskih brоjеva.

Jеdan kraj kaiša, kоji sе ušiva pоslе prоvlačеnja krоz kоpču, jе ravnо sеčеn, a drugi kraj jе
zaоbljеn.

Кaiš sе paspulira u krug, pоčеv оd ravnо sеčеnе stranе, sintеtičkоm trakоm širinе 23-25 mm.

Na dео kaiša, kоji sе ušiva, našivеnе su 2 žakar еtikеtе ( ili 2 tеkstilnе štampanе еtikеtе) sa
prеklоpоm. Оdоzgо (4x1cm, našivеna) jе sa nazivоm prоizvоđača, a оdоzdо (2,5x1,5cm,
našivеna) sa brоjеm kоji pоkazujе dužinu kaiša u cm.

Našivеni dео jе prеklоpljеn 9,5 – 10cm, a оd štеpa našivanja jе dоdatnо оjačan štеpоm u
оbliku „pisma“.

Plastična kоpča kaiša jе dvоdеlna (muški i žеnski dео), blagо savijеna, sa dvоstrukim
оsiguranjеm.
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Slоbоdni kraj kaiša, sе nе fiksira, radi dоdatnоg pоdеšavanja dužinе, a višak sе prоvlači krоz
gajku оd еlastičnе sintеtičkе trakе širina 25mm.

Mеrе kaiša

Dužina kaiša u razvijеnоm stanju : 107cm / 117cm / 127cm / 137cm .
tоlеrancija ± 3 c

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Uz ponudu ponuđač je obavezan da dostavi:
● uzorak osnovnog i postavnog materijala (u punoj širini, dužine 1 m), koji je plombiran od
strane akreditovane laboratorije koja je izvršila ispitivanje (uz izveštaj o ispitivanju osnovnog i
postavnog materijla)
● izveštaj o kontrolisanju gotovog proizvoda, kojim se potvrđuje da je u svemu izrađen prema
opisu iz tehničke specifikacije i prema važećim standardima
● gotov proizvod koji je plombiran od strane akreditovane laboratorije koja je vršila
kontrolisanje (uz izveštaj o kontrolisanju gotovog proizvoda)



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНЕ ТКАНИНЕ
ЗА ПАНТАЛОНЕ И КАЧКЕТ

Рб. Елементи тканине Стандард Јединица мере Тражене вредности

1.
Сировински
састав предива

ISO 1833-1
ISO 1833-1/Cor 1
ISO 1833-11 %

Памук 67 ±3
Полиестер 33 ±3

2. Површинска маса ISO 3801 g/m² 185 ( ±5% )
3. Преплетај рип стоп

4.
Финоћа предива SRPS ISO 7211-5 tex
По основи 15,4 х 2 (± 6%)
По потци 15,4 х 2 (± 6%)

5.
Густина жица ISO 7211-2 ж/cm
Основа 35 ± 2
Потка 20 ± 2

6.
Прекидне силе SRPS EN ISO 13934-

1
daN

У правцу основе min 85
У правцу потке min 45

7.
Силе цепања SORS 8183 daN
У правцу основе min 4
У правцу потке min 2,5

8.
Скупљање при
прању на 60°С

ISO 5077,
SRPS EN ISO 3759 ,
SRPS EN ISO 6330

%

У правцу основе max 2,5
У правцу потке max 2,5

9.

Постојаност обојења на:
Светлост SRPS EN ISO 105-B02 oцена min 5
Прање на 60°С ISO 105-C08 оцена min 4
Зној - алкални SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Зној - кисели SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Отирање суво SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 4
Отирање мокро SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 3-4
Хемијско чишћење ISO 105-D01 оцена min 4
Воду SRPS EN ISO 105-E01 оцена min 4

10.
Реакција воденог
екстракта SRPS EN ISO 3071 рН

5-7,5

11.

Отпорност према
квашењу (спреј тест)
-
водоодбојност

ISO 4920 оцена

нетретирана тканина min 4 (90)
после 5 прања на 60°С min 3 (80)
после 5 хемијских
чишћења min 3 (80)

12.

Отпорност
према дејству
уља -
уљоодбојност

SRPS F .A1.019 оцена

нетретирана тканина min 90 задовољавајући
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛЕТЕНИНЕ
ЗА ПОЛОМАЈИЦЕ (ДУГ И КРАТАК РУКАВ)

По дужини % max ±3
По ширини % max ±3

6.

Постојаност обојења на:
Светлост SRPS EN ISO 105-B02 oцена min4
Прање на 40°С ISO 105-C08 оцена min 4
Зној - алкални SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 4
Зној - кисели SRPS EN ISO 105-E04 оцена min 3-4
Отирање суво SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 4
Отирање мокро SRPS EN ISO 105-X12 оцена min 3-4
Хемијско чишћење ISO 105-D01 оцена min 4

7.
Промена нијансе боје
плетенине после 5
машинских прања на
40ºC

ISO 105-C08 оцена min 4

8. Реакција воденог
екстракта

SRPS EN ISO 3071 рН 5-7,5

9.

Боја плетенине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105- J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho
14,19 0,65 -4,31 4,36 278,5

7
Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2

после 5 прања на 60°С min 80 задовољавајући
после 5 хемијских
чишћења min 80 задовољавајући

13.

Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho
19,24 -0,06 -4,64 4,64 269,29

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2

Рб. Елементи плетенине
Јединица
мере

Тражене
вредности

1. Сировински састав
ISO 1833-1

ISO 1833-1/Cor 1 %

Памук 100
2. Површинска маса ISO 3801 g/m² 215 (± 5%)
3. Врста плетенине Пике

4. Финоћа пређе из
плетенине

SRPS ISO 7211-5 tex 25 x 1 (± 5%)

5.
Скупљање при
машинском прању на
40ºC

ISO 5077, SRPS
EN ISO 3759 ,
SRPS EN ISO 6330
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНЕ ТКАНИНЕ ЗА ЈАКНУ

94% полиестер (±3) - 6% (±3) еластан
са ламинираном мембраном

Сировински састав: (ISO 1833-1:2006
ISO 1833-1:2006 Cor1:2009

ISO 1833-20:2009)
Тежина: 160 gr/m² ±5% (SRPS EN 12127)
Паропропустљивост, m2

≤ 8 ISO 11092
PAaW-1:
Скупљање након прања и

основа 3% / потка 3% (EN 25077:2003)
сушења (метода E):
Абразија: >15000 циклуса – Martindale ISO EN 12947-2
Отпорност на продор

≥10.000mm SRPS EN ISO 20811
воде:

Отпорност према

квашењу (спреј тест) –
ISO
4920 оцена

водоодбојност
нетретирана тканина min 4 (90)
после 5 прања на 60°C min 3 (80)
после 5 хемијских чишћења min 3 (80)

Трајност боје на:
Промена боје, Метода - стандард

оце
на

Дневно светло min 4-
5 EN ISO 105-B02

(Xenotest)

Воду
min
4/4/4 EN ISO 105-E01

Зној
min
4/4/4 EN ISO 105-E04

Хемијско чишћење – min
4/4/4 EN ISO 105-D01

суво

Прање – тест
min
4/4/4 EN 20105-C04

Трење суво min 4/4 EN ISO 105-X12

Трење мокро
min 3-
4 / 3-4 EN ISO 105-X12

Боја тканине - ТЕГЕТ - Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105 -J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho

19,24 -0,06 -4,64 4,64 269,29

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТАВЕ ЈАКНЕ ИШТЕПАНОГ УЛОШКА

Сировински састав: 100% полиамид SRPS EN ISO 1833-1, SRPS EN ISO 1833-
1/Cor 1

Површинска маса: 90 gr/m² (±5%) SRPS F.S2.016.
Линеарна густина пређе: основа: 115 dtex (±5%) потка: 115 dtex (±5%)
SRPS ISO 7211-5
Густина: основа: 44 жица/cm ±2 потка: 32 жица/cm ±2
SRPS ISO 7211-2
Преплетај: Keper 2:2

Боја тканине – TEGET – Координате боје према CIE Lab методи
SRPS EN ISO 105 – J03 и стандардни извор светлости D65/10

L* a* b* C ho
19,24 -0,06 -4,64 4,64 269,29

Дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНОГМАТЕРИЈАЛА ЗА КАИШ

Elementi ispitivanja Metode ispitivanja

Jedinica
mere

Deklarisane vrednosti

Sintetička gurtna
1. Tip materijala Sintetička traka
2. Boja CRNA

3.
Masa po jednici
površine ISO 3801:1977 g/m2 min 500

4. Sirovinski sastav

ISO 1833-1:2006

%

100% Poliester ili

ISO 1833-1:2006 / poliamid
Cor1:2009 100%
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БОРБЕНИХ ПАТИКА

OSNOVNI MATERIJALI ZA IZRADU

1. Koža gornjišta: Hidrofobirana goveđa koža punog lica
Fizikalno – tehnički zahtevi kože za lice:

br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

1.1. Vrsta kože Hidrofobirani goveđi boks

1.2. Boja crna

1.3. Debljina (mm) 1,8-2,0

1.4. Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 5.4.3. ≥ 160

1.5.
Propustljivost vodene pare (mg/cm2h) po EN ISO

14268 ≥ 5.0

1.6. Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa ≥ 120
penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3.

2.Koža na dodatnim elementima na licu ( u predelu kragne) i na jeziku: Hidrofobirana goveđa koža
punog zrna

Fizikalno- hemijski zahtevi kože na dodatnim elementima i jeziku:
br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

2.1. Vrsta kože Hidrofobirani goveđi boks

2.2. Boja crna

2.3. Debljina (mm) 1.1 – 1.3

2.4. Prekidna čvrstoća (N) min po EN ISO 20347, 6.3 ≥ 40

2.5.
Propustljivost vodene pare (mg/cm2h) po EN ISO

14268 ≥ 5.0

2.6. Propustljivost vode (min) pri dinamičkom testu sa ≥ 120
penetrometrom po EN ISO 5403-1/EN ISO 20347 6.3.
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3. POSTAVA: Postava mora biti minimum četvoroslojna sa vodonepropustljivom i parapropustljivom
membranom, sledećeg sirovinskog sastava:

4. POSTAVAKRAGNE I JEZIKA: sintetska prozračna mreža crne boje

5. ULOŽNATABANICA: Poluuretan presvučen tekstilom . Anatomska, periva i vadiva.

6. PERTLE: poliesterske , okrugle , crne boje , dužine 120 do 140 cm.

7. ĐON: mora biti izrađen u kombinaciji poliuretan/ guma sa ugrađenim amortizerom udara –
schokabsorberom u petnom delu. Na đonu moraju biti jasno napisane oznake antistatičnosti,
uljnootpornosti I protukliznosti. Đon se na gornji deo izrađuje metodom direktnog brizganja

Br. ZAHTEVANI PARAMETRI Dozvoljene veličine – vrednosti

7.1. Vrsta đona kombinacija PUR – guma

7.2. Dubina šare na đonu (mm) ≥ 4.0

7.3. Prekidna čvrstoća (N) kN/m ≥ 11

7.4. Otpornost na habanje mm3 ≤ 100

Cipele moraju zadovoljiti sve kvalitetne parameter koji osiguravaju njihov vek trajanja od minimalno 24
meseca upotrebe.

Техничка спецификација предметне јавне набавке са основним елементима понуђене цене
садржана је ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Није предвиђено конкурсном документацијом



18

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност
обавезних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ

1.

Да је регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући регистар
(чл. 75. ст.1. тачка 1) ЗЈН)

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра

Да је понуђач установа, организација,
удружење или привредни субјекти за
радно оспособљавање,
професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са
инвалидитетом, у коме та
лица чине најмање 30% запослених.
(Члан 8. став 1. ЗЈН)

Доказ о статусу предузећа за професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом у
складу са Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС број
36/2009 и 32/2013) као и доказ да се предузеће налази на
списку предузећа за професионалну рехаблиитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за
запошљавање
Напомена: Наведени доказ се доставља као оверена
фотокопија потврде о статусу предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом издате од Министарства за рад,
запошљавање борачка и социјална питања РС

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 тачка 2) ЗЈН)

Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,
потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде и кривично дело примања мита;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски



19
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела каочлан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

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. став 1. тачка 4) ЗЈН)

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

4.

Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква
дозвола предвиђена посебним
прописом.
(чл. 75. став 1. тачка 5) ЗЈН)

Није предвиђено

5.

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

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(Образац из конкурсне документације);

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

Да је у 2019 години понуђач испоручио
добра која су предмет јавне набавке минимум
у вредности од 50.000.000,00 динара са пдв

Референтна потврда - Образац 6 (из Конкурсне
документације) попуњена, потписана и оверена
печатом референтних наручилаца

Понуђач треба да поседује сертификате за Копије сертификата
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ISO Standard 9001 - систем менаџмента
квалитетом
ISO Standard 14001 - систем управљања
заштитом животне средине
ISO Standard 18001 - систем управљања
заштитом здравља и безбедности на раду

за основну делатност предузећа и делатност
која је предмет јавне набавке

Sertifikat SRPS ISO 9001
Sertifikat SRPS ISO 14001
Sertifikat SRPS ISO 18001

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

Понуђач мора да има запослене
раднике, на неодређено или одређено
време, или радно ангажоване сходно чл.
197. до 202. Закона о раду, пре
расписивања јавне набавке,
и то :
- минимум 2 дипломирана инжењера
текстилне струке
- 30 запослених радника

- За запослене дипломиране инжењере копија
дипломе.

- Образац изјаве понуђача да располаже
потребним стручним кадром, број 7 у конкурсној
документацији, оверена и потписана од стране
овлашћеног лица

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
УСЛОВИ ДОКАЗИ

Понуђач треба да у моменту подношења
понуде располаже довољним техничким
капацитетом односно да поседује минимум
једно доставно возило

Фотокопија саобраћајне дозволе са важећом
регистрацијом или фотокопија уговора о закупу или
уговора о лизингу возила

НАПОМЕНА:
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.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа односно не мора да достави доказ из чл.75 став 1 тач.1) ЗЈН, - Извод из АПР–а,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач уписан у Регистар понуђача ниje дужан да приликом подношења понуде
доказујe испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН.

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни а који су тражени у оквиру услова.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те
услове за учешће у поступку јавне набавке , дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.

Промене
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
прописан начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума «најнижа

понуђена цена».
На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће

избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена
понуда Понуђача који је први поднео понуду...

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1 Понуда

ОБРАЗАЦ 2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

ОБРАЗАЦ 3 Образац трошкова припреме понуде

ОБРАЗАЦ 4 Образац изјаве о независној понуди

ОБРАЗАЦ 5 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

ОБРАЗАЦ 6 Референтна потврда

ОБРАЗАЦ 7 Образац изјаве понуђача да располаже потребним стручним кадром

ОБРАЗАЦ 8 Менично овлашћење за добро извршење посла

ОБРАЗАЦ 9 - Менично овлашћење за повраћај авансног плаћања
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ОБРАЗАЦ 1
ПОНУДА

Понуда понуђача бр. ___________ од ____________ 2020. године за јавну набавку “Набавка
заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица”

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Име законског заступника:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

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 понуђач



23

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Име законског заступника:

Телефон/телефакс:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Име законског заступника:

Телефон/телефакс:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

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:

Име законског заступника:

Телефон/телефакс:
Уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Име законског заступника:

Телефон/телефакс:
Уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Име законског заступника

Телефон/телефакс
Уписан у Регистар понуђача ДА НЕ

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) ПОНУЂЕНА ЦЕНА :

Укупно понуђена цена за 779 комплета
униформи без ПДВ:

динара

Износ ПДВ: динара

Укупно понуђена цена за 779 комплета
униформи са ПДВ:

динара

Рок важења понуде _____ дана
(Рок важења понуде не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)

_________________________
(Место и датум)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, , 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

Понуђач ____________________________________________________ (назив Понуђача и адреса)

Ред.
број

НАЗИВМАТЕРИЈАЛА
Комплет униформе

Јед.
мере

Количина(
оквирна
колич.)

Јединична
цена
без ПДВ

Укупна понуђена
цена

без ПДВ

1 2 3 4 5 6 =(4х5)
1. Панталоне ком 779

2. Јакна ком 779

3. Поло мајица (кратак рукав) ком 779

4. Поло мајица (дуг рукав) ком 779
5. Качкет ком 779

6. Борбене патике пар 779

7. Каиш ком 779

Укупно понуђена цена за 779 комплета униформи без пдв

Укупан износ пдв

Укупно понуђена цена за 779 комплета униформи са пдв

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни садржи Техничку спецификацију
са основним елементима понуђене цене.

Понуђач је обавезан да као саставни део Понуде достави Образац структуре цене (Образац бр. 2).
Понуђач је обавезан да у Обрасцу структуре цене попуни све ставке, као и да образац овери
печатом и потпише, чиме потврђује да су подаци који су у обрасцу наведени истоветни са
подацима из обрасца понуде, у супротном понуда ће се одбити као неодговарајућа.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

1. У колону 5. - уписати јединичну цену без ПДВ
2. У колону 6.- уписати укупну цену из понуде без ПДВ ( јединична цена из колоне 5 х количина из
колоне 4)
__________________________________

(Место и датум)

Понуђач

______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

_________________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује овлашћено лице
понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује члан групе који
је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку у отвореном поступку
јавна набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица
број ЈН 1/20 добра како следи у табели

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Сходно члану 88. став 2. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12,14/2015, 68/2015), трошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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 још у оквиру своје понуде.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и
друге релевантне доказе.

Овај образац је саставни део конкурсне документације. Ако понуђач има трошкова које би
исказао у овом обрасцу онда образац треба да попуни, потпише и овери и достави уз понуду. Ако
понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда образац не треба да достави уз понуду

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

_________________________
(Место и датум)

Понуђач:
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује овлашћено лице
понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује члан групе који
је носилац посла односно његово овлашћено лице
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26., 61. став 4.тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/12,14/15,68/2015) и чланом 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“ бр.86/15) и Правилника о допуни правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр.41/2019)

_________________________________________________ из ______________________ даје
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

даје

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за
јавну набавку “Набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних
јединица” број ЈН 1/20-добра, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

_________________________
(Место и датум)

Понуђач
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

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.
Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује овлашћено
лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује овлашћено лице
понуђача а за подизвођача потписује овлашћено лице подизвођача.Образац Изјаве копирати у
довољном броју примерака за сваког подизвођача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује члан групе
који је носилац посла односно његово овлашћено лице. Образац Изјаве копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на

снази у време подношења понуде

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15, 68/15),

_______________________________________________ из __________________________ даје
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ КАО ДОКАЗ

о поштовању законских прописа

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку за јавну
набавку “Набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних
јединица”, број ЈН 1/20-добра, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

_________________________
(Место и датум)

Понуђач:
______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац изјаве потписује овлашћено
лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, образац изјаве потписује овлашћено лице
понуђача а за подизвођача потписује овлашћено лице подизвођача.Образац Изјаве копирати у
довољном броју примерака за сваког подизвођача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјаве потписује члан групе
који је носилац посла односно његово овлашћено лице. Образац Изјаве копирати у довољном
броју примерака за сваког члана групе понуђача
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ОБРАЗАЦ 6
Потврда - референтна листа

НАЗИВ ПРАВНОГ
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:_____________________________________
СЕДИШТЕ:____________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:_______________________________
ТЕЛЕФОН:____________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:______________________________
ПИБ:__________________________________________

П О Т В Р Д А

којом потврђује да је понуђач

______________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

Испоручио добра која су предмет јавне набавке
____________________________________________________________________

(врста добра)

у вредности од ________________________ дин (без ПДВ),

у складу са уговором (број_______ ____________ датум____________________),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве

______________________________________________________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке број ЈН 1/20 добра - “Набавка заштитне одеће и обуће за
припаднике добровољних ватрогасних јединица” и у друге сврхе се не може користити.

Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У ________________

дана______________ ______________________
Законски заступник

НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.
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ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ
ПОТРЕБНИМ СТРУЧНИМКАДРОМ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ 124/12,14/15,68/2015)и одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС” бр.
87/2018)

_________________________________________________ из______________________ даје
(Назив понуђача, подизвођача, члана групе понуђача)

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су доле наведени радници,
запослени на неодређено или одређено време, или радно ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о
радуи то одређене квалификационе структуре и пријављени на обавезно социјално осигурање

Редни
број

Име и презиме
запосленог/радно ангажованог

Квалификациона структура Врста запослења

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

__________________________

(Место и датум)
Понуђач:

______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђачкојинаступа самостално, образац изјаве потписује овлашћено лице
понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) образац изјавемора бити потписан од стране
овлешћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака
за сваког члана групе понуђача.

Напомена: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.
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ОБРАЗАЦ 8

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_________________________________Седиште/Адреса:____________________________
Матични број:__________________________ ПИБ:______________________________________
Текући рачун:__________________________Пословна банка:_____________________________

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице

КОРИСНИК (Поверилац)
Ватрогасни савез Србије, Трг 22.октобра 27, 11080 Београд
Матични број 07000600; ПИБ:100094284 ;Текући рачун 205-1136-75

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену
меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара (10% од
уговорене вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку “Набавка заштитне одеће и обуће за
припаднике добровољних ватрогасних јединица”, број ЈН 1/20-добра

Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју корист

безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник се
одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање по овом основу за наплату

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач

- не испоштује одредбе уговора;
- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање_________________________________
_______________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Датум и место издавања овлашћења:_______________________

Издавалац менице-дужник

______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује овлашћено лице
понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује члан групе
који је носилац посла односно његово овлашћено лице
Напомена:
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора
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ОБРАЗАЦ 9

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_________________________________Седиште/Адреса:____________________________
Матични број:__________________________ ПИБ:______________________________________
Текући рачун:__________________________Пословна банка:_____________________________

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице

КОРИСНИК (Поверилац)
Ватрогасни савез Србије, Трг 22.октобра 27, 11080 Београд
Матични број 07000600; ПИБ:100094284 ;Текући рачун 205-1136-75

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену
меницу, серије број ______________________ по основу финансијског обезбеђења за дати аванс.

Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара (аванс од
70% од уговорене вредности уговора са ПДВ-а), за јавну набавку “Набавка заштитне одеће и обуће
за припаднике добровољних ватрогасних јединица”, број ЈН 1/20-добра а по основу финансијског
обезбеђења за дати аванс

Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју корист

безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна
Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.Дужник се
одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање по овом основу за наплату

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.

Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати --уновчити нарочито у
следећој ситуацији :

-иако је понуђачу исплаћен аванс а он ни у накнадно остављеном року не изврши
испоруку према захтеву наручиоца и конкурсне документације.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање_________________________________
_______________________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Датум и место издавања овлашћења:_______________________

Издавалац менице-дужник

______________________________
Потпис и печат овлашћеног лицa

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује овлашћено лице
понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује члан групе
који је носилац посла односно његово овлашћено лице
Напомена:
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора
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VII М О Д Е Л У Г О В О Р А

Набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица

Сачињен у Београду између:

1. НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА: Ватрогасни савез Србије, 22.октобра 27, 11080 Београд, који
заступа Председник Ватрогасног савеза Србије Драган Ћапин (у даљем тексту:Наручилац),

ПИБ: 100094284
Матични број: 07000600
Брoj рачуна: 205 – 1136 – 75

и

2а. ДОБАВЉАЧ ДОБАРА : (попунити за случај да се подноси самостална понуда или
понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава
само понуђач)
Понуђач ____________________________________________________кога заступа
_________________________________(у даљем тексту:Добављач услуге (попуњава понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Брoj рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ ДОБАРА (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка понуда)

потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.

1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник
групе_________________________________________________________________________

Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.
Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник

РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке Набавка заштитне одеће и
обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица, број ЈН 1/20-добра.
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Наручилац је уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели
уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду добављача (у уговору
ће се навести добављач) изабрао као најповољнију и која је саставни део уговора. Понуда
Добављача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац предвидео у
конкурсној документацији;

Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних

ватрогасних јединица, а у свему према спецификацији из конкурсне документације и
прихваћеној понуди добављача (у уговору ће се навести назив добављача) која је заведена код
Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код Наручиоца)

Члан 3.
Добављач добара се обавезује да испоручи добра која су предмет јавне набавке датих у

понуди, техничких карактеристика наведених у конкурсној документацији и понуди Добављача
добара, заведеној код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код
Наручиоца)

Добављач добара се обавезује да испоручи предметна добра на адресу Наручиоца
најкасније у року до 31.08.2020 . године. Наручилац ће у року од 7 дана од дана закључења
уговора, добављачу доставити спецификацију величина заштитне одеће и обуће.

Члан 4.
Укупна понуђена вредност за предметну јавну набавку према прихваћеној понуди понуђача

износи ____________________динара без ПДВ (уписати износ ) а што са ПДВ износи
____________________ динара (уписати износ )

Цене дате у понуди су фиксне за време трајања закљученог уговора и подразумевају све
трошкове које терете предметну набавку, франко наручилац.

Члан 5.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- аванс од 70% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном

средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног предрачуна
регистрованог у Централном регистру фактура,;

- остатак уговорене вредности од 30% у року до 45 дана, од дана пријема неспорне,
исправне и оверене фактуре, издате након испоруке добара и регистроване у Централном регистру
фактура.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години .

Члан 6.
Добављач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 дана

од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:
а) једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за

повраћај аванса, менично овлашћење за повраћај аванса са клаузулом «без протеста» у висини
аванса од 70% од уговорене вредности са ПДВ ,копију захтева за регистрацију менице оверене од
стране пословне банке, копију картона депонованих потписа као и предрачун за уплату аванса са
роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може извршити уплату пре достављања
авансног предрачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.
Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати -уновчити нарочито у

следећој ситуацији :
-иако је понуђачу исплаћен аванс а он ни у накнадно остављеном року не изврши

испоруку према захтеву наручиоца и конкурсне документације.
Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења

средстава финансијског обезбеђења.
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б) једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за
добро извршење посла, менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без
протеста» у висини аванса од 10% од уговорене вредности без ПДВ ,копију захтева за
регистрацију менице оверене од стране пословне банке, копију картона депонованих потписа као
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити нарочито
у следећимј ситуацијама :

- не испоштује одредбе уговора;
- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди

Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења

средстава финансијског обезбеђења.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница која води НБС и Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС.

Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава и
даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу .

Меница треба да буду оверена печатом и потписани од стране лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима,
који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и плативи на
први позив и без права на приговор, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове
као и мањи износ од оног што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова која је утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за
средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Београду.

Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора, односно остављеног рока за предају,
не достави средства финансијских обезбеђења, како је то захтевано конкурсном документацијом
сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са првим следећим
понуђачем према условима из конкурсне документације.

Члан 7.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају, о чему

се води Записник који потписује представник Наручиоца и представник Добављача, а који се
сачињава у два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак.

Приликом примопредаје, Наручилац је дужан да испоручена добра на уобичајени начин
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Добављача,
евидентирањем у записник примопредаје.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести
Добављача без одлагања.

Наручилац има право да писмено захтева од Добављача да отклони недостатак или да му
преда друго добро без недостатка (испуњење уговора) према понуђеним ценама, у року не дужем
од 10 дана.

У случају да је Добављач знао или је морао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да
благовремено обавести Добављача о уоченом недостатку

Члан 8.
Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у уговору

са навођењем послова (испорука добара) које ће извршити подизвођач, као и чињеница ако понуду
поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам понуђач.
Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно. У уговору ће
се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране понуде. (самостална, са
подизвођачем или заједничка).
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Члан 9.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор, ако Добављач не

испоштује одредбе Уговора, не испоручи добра по ценама, врсти, квалитету и у року предвиђеним
овим уговором.

Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време, до реализације предметне набавке а најкасније до

15.09.2020 године.
Члан 12.

Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, у
супротном спор ће решити надлежан суд у Београду.

Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерака, од којих по 2 примерка задржава свака

уговорна страна.

НАПОМЕНА: Понуђач мора да попуни у складу са понудом модел уговора потпише и овери
печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора

__________________

(Место и датум) Понуђач:

______________________________________

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

____________________________

М.П. (Потпис овлашћеног лица)

(читак отисак печата)
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДАМОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДАМОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет страници
наручиоца www.vss.org.rs или на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs

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.

Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку,
као и начин доказивања испуњености услова.

Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
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.

Понудa се доставља до 08.06.2020. године до 10,00 часова
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:

Ватрогасни савез Србије
22. Октобра бр.27, 11080Београд
«ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ «

Набавка заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица
Број ЈН 1/20 добра по позиву број 03-52/67-20

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт
телефон или e- mail адресу.)

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

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће по окончању поступка отварања понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком
«неблаговремена».

Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним набавкама као
и остале услове и захтеве наручиоца прописане овим упутством и конкурсном документацијом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све захтеване податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.

Све ставке у обрасцима морају бити попуњене на српском језику, јасне, недвосмислене а сами
обрасци потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача.

Образац понуде и обрасци дати у конкурсној документацији морају бити читко попуњени
хемијском оловком, писаћом машином или електронским путем. Није дозвољено попуњавати
обрасце графитном оловком или патент оловком.

Уколико обрасце који чине саставни део понуде и модел уговора из конкурсне документације
потпише лице које није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре,
потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање образаца који
чине саставни део понуде и модел уговора.



39

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за
подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације, обавештење о
додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће
благовремено објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда односно дана
08.06.2020. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Ватрогасног савеза Србије у
Београду .

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
На основу члана 103. став .4 Закона о јавним набавкама наручилац ће искључити јавност у

поступку отварања понуда уколико је то потребно ради заштите података који представљају
пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне
податке у смислу закона којим се уређује тајност података.На основу наведеног наручилац ће
донети одлуку којом одређује разлоге за искључење јавности и да ли се искључење јавности
односи н на представнике понуђача

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног
отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за учешће у
поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму понуђача, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у
Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети примерак истог.
Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом
отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању понуда.
Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан да достави
записник у року од три дана од дана отварања понуда.

3. ПАРТИЈЕ
Није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ ( чл.87 став 6.ЗЈН)
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: Ватрогасни савез Србије
22. Октобра бр.27, 11080 Београд, са назнаком:

„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку “Набавка заштитне одеће и обуће
за припаднике добровољних ватрогасних јединица”, број ЈН 1/20-добра, - 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. ПОНУЂАЧ
Понуђачем се сматра:
1.понуђач који наступа самостално(понуду подноси самостално)
2.понуђач који наступа са подизвођачем
3.група понуђача која подноси заједничку понуду
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 да
учествује у више заједничких понуда.
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Наручилац ће понуду тог понуђача као и све понуде у које је тај понуђач укључен одбити као
неприхватљиве.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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 тј.
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
- понуђачу који ће издати рачун
- рачуну на који ће бити извршено плаћање
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, 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.

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
Плаћање је динарско на рачун понуђача.

- аванс од 70% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и достављеном
средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног предрачуна
регистрованог у Централном регистру фактура,;

- остатак уговорене вредности од 30% у року до 45 дана, од дана пријема неспорне,
исправне и оверене фактуре, издате након испоруке добара и регистроване у Централном регистру
фактура.

Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.
Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години .
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9.2. Рачунска провера понуда
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важности понуде.
Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду

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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.

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

Добављач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 15
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:

Добављач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 дана
од дана закључења уговора, Наручиоцу преда:

а) једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за
повраћај аванса, менично овлашћење за повраћај аванса са клаузулом «без протеста» у висини
аванса од 70% од уговорене вредности са ПДВ ,копију захтева за регистрацију менице оверене од
стране пословне банке, копију картона депонованих потписа као и предрачун за уплату аванса са
роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може извршити уплату пре достављања
авансног предрачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.
Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати -уновчити нарочито у

следећој ситуацији :
-иако је понуђачу исплаћен аванс а он ни у накнадно остављеном року не изврши

испоруку према захтеву наручиоца и конкурсне документације.
Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора.
За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења

средстава финансијског обезбеђења.

б) једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за
добро извршење посла, менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом «без
протеста» у висини аванса од 10% од уговорене вредности без ПДВ ,копију захтева за
регистрацију менице оверене од стране пословне банке, копију картона депонованих потписа као
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати -уновчити нарочито
у следећимј ситуацијама :

- не испоштује одредбе уговора;
- не испоручи она добра која су тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди

Рок важења менице ће се дефинисати приликом закључења уговора.
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За случај да се продуже рокови за извршење обавеза продужавају се и рокови важења

средстава финансијског обезбеђења.
Напомена за средство обезбеђења:

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
средстава финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница која води НБС и Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС.

Захтев за регистрацију менице дужник подноси својој пословној банци, а банка га оверава
и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује регистровану меницу .Меница
треба да буду оверена печатом и потписани од стране лица овлашћеног за располагање
финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону. Картон депонованих потписа
лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Средства обезбеђења морају бити неопозива, безусловна, и платива на први позив.
Средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност
за решавање спорова која је утврђена уговором. Све евентуалне спорове укључујући и спорове
везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд у Београду.

Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора, односно остављеног рока за предају,
не достави документацију за средства финансијског обезбеђења како је то захтевано конкурсном
документацијом сматраће се да уговор није ни закључен, а наручилац може уговор закључити са
првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, врати нереализовану
депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема захтева, а најраније у року од 15 дана од
дана када је Добављач у целости извршио своје обавезе преузете Уговором. У случају да
Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује средство финансијског
обезбеђења из става 1. овог члана.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ
ОБЈАВИТИ

Сву документацију је могуће објавити

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или
путем електронске поште на e-mail vssrbije@gmail.com ) да тражи од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.Том приликом заинтересовано лице може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку “Набавка
заштитне одеће и обуће за припаднике добровољних ватрогасних јединица”, број ЈН 1/20-
добра, НЕ ОТВАРАТИ » може се упутити наручиоцу:

путем електронске поште, на: e-mail vssrbije@gmail.com )

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници – www.vss.org.rs

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским
путем није дозвољено
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Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и
својој интернет страници

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.

Комуникација у поступку јавне набавке
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем
од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом
и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима
којима се уређује област документарне грађе и архива

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, 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 и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ 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.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

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 односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке
или који је претрпео или могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 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. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на
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Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. указао Наручиоцу
на евентуалне недостатке, неправилности, а наручилац исте није отклонио.

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 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење 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 на број жиро рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у изнoсу од:

1.) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда

2.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара

3.) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара

4.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара

5.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара,
уколико је набавка обликована по партијама

6.) 0,1% процењене вредности јавне набавке, тј понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000,00 динара,

7.) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, тј понуђене цене
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара

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

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања
ефикасности у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за
подношење захтева за заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се на
ефикаснији начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате
тог јавног прихода. Потребно је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе
на нови евиденциони рачун, с тим да су и даље у обавези да у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама достављају доказе о уплати таксе. У погледу
промене броја рачуна, измењено је и упутство за уплату таксе које се са свим осталим
детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе"
или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.

Републичка комисија је у сарадњи са Министарством финансија и Народном Банком Србије
омогућила уплату таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, а детаљне
инстуркције за уплату, са навођењем IBAN и SWIFT бројева се могу пронаћи на интернет
страници Републичке комисије www.kjn.gov.rs у оквиру банера „упутство о уплати таксе“.
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Републичка комисија је, ради разјашњења начина уплате таксе за поднети захтев за
заштиту права као и правилног попуњавања налога за пренос и налога за уплату таксе,
поставила нови банер на својој интернет страници и објавила ново упутство о уплати
таксе за захтев за заштиту права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за циљ
да праксу овог државног органа на ефикасан начин учини доступном што већем
броју корисника, а имајући у виду отварање новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за
подношење захтева за заштиту права број 840-30678845-06.

У оквиру банера „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“, приказан је начин и
садржина правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „Упутство о уплати
таксе“ на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је
њихова обавезна садржина.

18. УПОТРЕБА ПЕЧАТА
Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат.

19. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
У поступку јавне набавке примењиваће се одредбе Закона о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/2018), и тиме спречити свака повреда и злоупотреба података о личности.”


