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На  основу  чл.  32.  и  61.  ЗЈН  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015 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 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-01/942 oд 29.06.2020. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01-01/942-1 од 29.06.2020. године, 

припремљена је: 

 
  
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СПЕЦИЈАЛНИ И 
УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТИ МЕХАНИЧКИ 

ЈН БР. В-Д-12/3-2020-НМ 
 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 
 
 

ПОГЛАВЉЕ НАЗИВ ПОГЛАВЉА 
I Општи подаци о јавној набавци 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, 

радова или добра, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испoруке добра, евентуалне додатне радова 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 понуде 

 - Образац структуре ценe  са упутством како  да  се попуни 

 - Образац трошкова припреме понуде 

 - Образац изјаве о независној понуди 

 - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.  2. ЗЈН 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр. В-Д-12/3-2020-НМ  су добра – Специјални и универзални алати 

механички 

Назив из општег речника набавке: Разни ручни алати 

Ознака из општег речника набавке: 44512000 

 
 
Контакт особa: 
 
Лице за контакт: Немања Марковић  

Е – маил: nemanja.markovic@transportgas-srbija.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:nemanja.markovic@transportgas-srbija.com
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II  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Предмет набавке су специјални и универзални алати механички: 

1. Elektrićna ugaona brusilica 230V/50Hz za ploče fi 125mm, motor snage min. 1200W sa dodatnom 
epoksidnom zaštitom, br. obrtaja minimum 12000 o/min, dubina rezanja min.33mm, fiksiranje 
štitnika i ploča bez ključa, integrisan sistem za brzo zaustavljenje ploče nakon isključenja brusilice, 
antivibracioni bočni rukohvat, polužni ( pedalni ) prekidač, zaštita od automatskog pokretanja, 
sigurnosno kvačilo, zaštita od preopterećenja, meki start, integrisana sklopiva kopča,  gumeni kabl 4 
m, težina do 2.5kg.  Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

2. Bušilica elektro-pneumatska SDS+ sa vertikalnim motorom 800-900W, udarna energija min. 4J 
EPTA, min. opseg broja udara 0-4000 u/min, brzina min. 0-1000 o/min sa brzo izmenljivom glavom i 
dodatnim samostežućim futerom 1.5-13mm za bušenje u metalu/drvetu, kapacitet bušenja 
beton/metal/drvo: 28/13/40mm, štemovanje sa podešavanjem ugla, sigurnosno kvačilo, 
Antivibracioni sistem na glavnom rukohvatu koji je sa gumenom oblogom ili sl., kabl 4m, težina do 
3.6Kg u koferu ili odgovarajuće.poliuretansko spiralno crevo dužine minimum 8m, minimalnog 
unutrašnjeg preseka 8mm, sa brzim spojkama ( muška i ženska) koje se montiraju na krajeve creva 
pomoću "holendera". Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

3. Bušilica električna vibraciona min. 1000W, 2 brzineminimalnog raspona  0-1000 i 0-3000 o/min, 
minimalan broj udara u minuti 40.000, sa potenciometrom i promenom smera levo-desno. Metalni 
samostežući futer 1.5-13mm, kapacitet bušenja beton/čelik/drvo: 22/16/40mm, kabl gumeni 
dužine min. 4m, obrtni moment min.60Nm, anti vibracioni sistem, metalno kućište zupčanika, 
sigurnosno kvačilo, težina do 3 kg, u koferu. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 
usaglašenosti. 

4. Aparat za zavarivanje invertorski minimalnog opsega 5-150A -minimalna  intermitenca 100A na 
100%, 130A na 60%, za elektrode opsega min. 1.5-3.25mm, težine do 5Kg, u koferu sa držačem 
elektrode, kablom i kleštima za masu. Dostaviti autorizaciju. 

5. Set nevarničećeg alata izrađen od legure bakar-berilijum koji se sastoj od sledećeg: ključ 
podešavajući ukupne dužine 250mm (+/-10%), minimalno otvaranje čeljusti 30mm; klešta papagaj 
umupne dužine 250mm (+/-10%), otvor čeljusti minimum 30mm, klešta poseduje PVC rukohvate i 
čekić 500gr, ukupna dužina sa drškom 300-350mm. 

6. Motalica sa provodnikom PP/J -Y 3x2,5, dužine 50m, sa minimum 4 monofazne priključnice, za 
struju do 16A, napon 250V, maksimalna snaga minimum 3,5kW ( kad je provodnik potpuno 
odmotan). 

7. Motalica sa provodnikom PP/J -Y 5x2,5, dužine 50m, sa minimum 2 monofazne I 1 trofazna 
priključnica, za struju do 16A, napon 250/400V, maksimalna snaga minimum 9,5kW ( kad je 
provodnik potpuno odmotan). 

8. Petostruka priključnica sa provodnikom PP/J-Y 3x1,5, dužine 15m ,  za struju do 16A, napon 250V, 
maksimalna snaga minimum 3,5kW . 

9. Petostruka priključnica sa provodnikom PP/J-Y 3x1,5, dužine 5m ,  za struju do 16A, napon 250V, 
maksimalna snaga minimum 3,5kW . 

10. Kompresor , maksimalan radni pritisak minimum 8 bara , minimalan kapacitet  180l/min, minimalna 
snaga 1,5KS, tank 5-10l, maksimalne težine 10kg,  pištolj za izduvavanje, kućište izrađeno od 
izdržljive plastike otporne na udarce, poluga sa progresivnim otvaranjem za optimalan protok, 
priključak 1/4" GAS sa brzom spojkom, maksimalni radni pritisak 15bar, minimalan opseg radne 
temperature: -20°C do +70°C, pištolj poseduje teleskopsku cev koja može da se podešava u 
minimalnom rasponu od 170-300mm, poliuretansko spiralno crevo dužine minimum 8m, 
minimalnog unutrašnjeg preseka 8mm, sa brzim spojkama ( muška i ženska) koje se montiraju na 
krajeve creva pomoću "holendera". poliuretansko spiralno crevo dužine minimum 8m, minimalnog 
unutrašnjeg preseka 8mm, sa brzim spojkama ( muška i ženska) koje se montiraju na krajeve creva 
pomoću "holendera". Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 
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11. Kružni rezač za čelične cevi od 2" do 4", dužine do 580-600mm,od kovanog čelika sa rezervnim 
nožićem. 

12. Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez četkica, sa 2 baterije LiION 5.0Ah, sa brzim 
punjačem, antivibracioni meki rukohvat, indikacija nivoa punjenja baterije, zaštita od 
preopterećenja, zaštita od automatskog starta, dubina rezanja min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i 
štitnika bez ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu tela mašine (bez zabravljenja), zaštita 
od automatskog pokretanja, kočnica koja do 2s zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 8.500 
o/min, težina do 2.7Kg u koferu. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

13. Dvogled sa minimalnim uvećanjem 10x, prečnik objektiva 20-25mm, vidno polje na 1000m ( 80-
90m), realno vidno polje 5° ( +/-1°), maksimalna težina 300gr. 

14. Moment ključ 1/2" minimalog opsega 60-300 Nm, tačnosti ±3%, merenje u Nm-Kgfm-Lbf.ft prema 
ISO6789 , sa fino nazbljenom glavom sa 72 podele, L-580-600mm sa PVC ergo rukohvatom ili 
odgovarajući. 

15. Testera akumulatorska sabljasta 18V sa dve baterije LiION 5Ah i brzim punjačem, motor bez četkica, 
brzina hoda min. 0-3000 /min, kapacitet sečenja min. 300/20/150mm (drvo/čelik/cevi), dužina 
hoda min. 27mm zaštita od preopterećenja, sigurnosno kvačilo u slučaju blokade sečiva, 
podešavanje parametara u 4 položaja, težina do 4kg, u koferu sa 5 listova testere za metal dužine 
150mm. Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

16. Ram za testeru za metal ,sa integrisanom drškom u sklopu rama  ( rukohvat pod uglom približno 90° 
u odnosu na list testere , integrisan mehanizam u sklopu drške za zatezanje bonsek platna, 
mogućnost postavljanja lista pravo i popreko, gumiran rukohvat,mogućnost odlaganja rezervnih 
listova unutar rama. 

17. Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-
30-32mm) + duboki 14-15-17-19-22mm, produžeci 125 i 250mm, zglob, ključ za svećice 16 i 21mm, 
adapter za T-ručicu i krckalica sa 72 podele L-260mm;  nasadni ključevi 1/4" (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14mm) + duboki 6-7-8-9-10-11-12-13mm, produžeci 50 i 100mm, T-ručica, krckalica sa 
min.48 podela, zglob, ručica-odvijač 1/4"; bitsevi (ravni 4-5.5-6.5-8-10-12mm; PH1-2-3-4; PZ1-2-3-4; 
imbus 3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; Torx T10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70), L-inbus 1.3-1.5-2-
2.5mm set u metalnoj ili PVC kutiji. 

18. Hidraulični alat za sečenje navrtki koji se sastoji od :glave za sečenje navrtki minimalnog kapaciteta 
OK50-OK60mm, maksimalna širina glave sekača 120mm, maksimalna visina glave sekača 60mm, na 
glavi se nalazi brza spojka za konekciju sa crevom, radni pritisak 700bara, rezervno sečivo, 
maksimalne težine 16kg;  ručne hidraulične pumpe dvostepenog tipa, kapaciteta 700bara, 
minimalni kapacitet sadržaja ulja u pumpi 2l, sigurnosni ventil, maksimalne težine 7kg; manometar 
minimalnog opsega 0-700bara, sa glicerinom, minimalnog prečnika 60mm, tačnosti +/-1%, izrađen 
prema standardu EN837-1 ili odgovarajuće;blok (vezni element) sa brzom spojkom ( za konekciju sa 
crevom), za spajanje manometra i pumpe u jednu celinu; visokopritisno crevo dužine minimum 5m 
sa brzim spojkama na krajevima i integrisanim rukohvatima radi lakše konekcije, namenjeno za 
radne pritiske 700bara, faktor sigurnosti minimum 4:1. Dostaviti autorizaciju. 

19. Burgije SDS+: 6mm, radna dužina 150mm, L-215mm , 8mm, radna dužina 150mm, L-215mm, 
10mm, radna dužina 150mm, L-215mm, 12mm, radna dužina 200mm, L-260mm, 16mm, radna 
dužina 250mm, L-310mm, 18mm, radna dužina 400mm, L-450mm , 20mm, radna dužina 400mm, 
L-450mm i 22mm, radna dužina 400mm, L-450mm,sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim sečivom 
za armirani beton, dupla spirala, navedene dimenzije +/-10%. 

20. Multiplikator 12:1, priključak ulaz 1/2" , priključak izlaz 1", maksimalni moment min. 2500Nm,  u 
setu sa  avnim i ekscentričnim polugama za podupiranje minimum 3 komada, adapterom-
limitatorom ulazne sile, težina do 7Kg, u metalnoj ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za smešaj 
svih navedenih elemenata ponaosob. Dostaviti autorizaciju. 

21. Set HSS-G ureznica i nareznica M3-M12 sa pripadajućim okretačima u drvenoj ili metalnoj kutiji. 

22. Set kruna SDS+  za rupe u zidu prečnika: 50-55mm, 65-70mm, 80-85mm I 90-95mm, radna dužina 
minimum 50mm, ukupna dužna sa pilot burgijom I nosačem 180-200mm, sa zubima od tvrdog 
metala, ponuditi minimum dve pilot burgiju I dva nosača. 
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23. Burgije spiralne HSS-G 1-13mm 25/1 sa proširenim jezgrom ( koje je konusne forme od vrha burgije 
ka prihvatnom delu), ugao vrha 135° u metalnoj ili PVC kutiji DIN 338 za bušenje u čeliku do 
900N/mm2 ili odgovarajuće. 

24. Mazalica za mast - dekalamit, zapremine 500cc, sa crevom min. 300mm, dizna M10, radni pritisak 
min.500 bar. 

25. Ručni viljuškar paletar 2,5-3t. Visina dizanje tereta u minimalnom rasponu 90-200mm, dužina 
viljušaka minimalno 1100 mm, debljina materijala od kog su viljuške izrađene minimum 3mm, dupli 
prednji točkovi, maksimalna težna 80kg. Dostaviti autorizaciju. 

26. Povlačna dizalica sa sajlom - "Tirfor", kapaciteta ( nosivost) minimum 1600Kg, minimalne snage 
povlačenja 2400kg, sa minimum 20m sajle i kukom, dimenzije do 550x300x100mm, metalna 
konstrukcija, faktor sigurnosti sajle minimum 5, sa zaštitom od preopterećenja, uz dizalicu ponuditi i 
poliestersku traku za teret sa uškama na krajevima , dužina trake minimum 3m, nosivost trake 
minimum 3t. 

27. Pumpa potapajuća za prljavu vodu, električna, minimum 1000W, maksimalna dubina uranjanja 
minimum 8m,  maksimalni protok minimum 18.000l/h, kućište pumpe izrađeno od inoxa, 
maksimalna težina pumpe 8kg. Uz pumpu ponuditi i crevo dužine minimum 15m. Dostaviti 
autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

28. Ručna rotaciona pumpa za pretakanje, sa adapterom za montažu na bure I nastavcima do 1,2m, 
minimalan kapacitet pumpe 0,25l po jednom okretaju. 

29. Motorna pumpa za prljavu vodu sa četvorotaktnim motorom, minimalne radne zapremine 150cc, 
minimalne snage 3,5kW, ručno startovanje, autonomija rada minimum 2h, zapremina rezerevoara 
za gorivo minimum 3l I samousisnom pumpom usisnog otvora 2", potisni otvor 2", maksimalni 
napor pumpe minimum 30m, maksimalni usisni napor minimum 8m, maksimalni protok minimum 
700l/min., pritisak oko 3bara. Motor i pumpa se nalaze ugrađeni u metalni - zaštitni ram, ukupna 
težna maksimum 50kg. Uz pumpu ponuditi usisnu korpu, usisno crevo minimum 5m i potisno crevo 
minimum 15m. Dostaviti autorizaciju. 

30. Radna skela aluminijumska, minimalne nosivosti 150kg/m² , visina platforme na kojoj se stoji 3m ( 
+/-10%), radna visina skele minimum 5m, težina skele do 100kg,  skela mora da poseduje 
dijagonalna ojačanja, radnu platformu i sigurnosnu ogradu oko platforme. 

31. Magacinska kolica sa platformom nosivosti minimum 250kg, minimalne dimenzije platforme 
900x600mm , kolica imaju 4 točka prečnika minimum 120mm I sklopivi rukohvate. 

 

Za sve ponuđene artikle potrebno je dostaviti  izvode iz kataloga sa jasno obeleženim rednim brojem iz ponude pored 

svakog artikla. Izvodi iz kataloga mogu biti dostavljeni i na engleskom jeziku.  

Za poziciju za koju se traži autorizacija, potrebno je dostaviti potvrdu proizvođača ili ovlašćenog distributera za Srbiju da 

ponuđač može nuditi njihova dobra na predmetnoj javnoj nabavci. Takođe potrebno je dostaviti potvrdu od 

proizvođača da postoji ovlašćeni servis na teritoriji Srbije.  

Za poziciju za koju se traži "potvrda/sertifikat o usaglašenosti" dostaviti važeće isprave o usaglašenosti izdate u skladu sa 

Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilniosti /EMS/ („Sl. glasnik RS“, broj 13/2010) „Potvrda/sertifikat o 

usaglašenosti“ – izdate od domaćeg Imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti. Ukoliko Ponuđač nije „nosilac 

potvrde/sertifikata o usaglašenosti“ (podnosilac zahteva), potrebno je da raspolaže pismenim ovlašćenjem za njeno 

korišćenje odnosno upotrebu od strane „nosioca potvrde/sertifikata o usaglašenosti“ sa pečatom i potpisom ovlašćenog 

lica.  

Naručilac zadržava pravo da nakon otvaranja ponuda traži za određene pozicije iz obrazca strukture cene uzorke koji se 

moraju dostaviti u roku od 5 dana od pismenog zahteva Naručioca. Ukoliko se uzorci ne dostave ponuda će se smatrati 

neodgovarajućom.   
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 
 

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

 

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

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

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

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

 

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

Наручилац није предвидео додатне услове дефинисане чланом 76 ЗЈН. 
 

1.3. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов  из  члана  75.  став  1.  тач.  5)  ЗЈН,  дужан  је  да  испуни понуђач  
из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела набавке  за  који  је  неопходна  
испуњеност  тог  услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Доказ:  

a. Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда;  

b. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра;  

c. Физичка лица: нема доказа, јер се иста не региструју 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН - Доказ:  
a.  Правна  лица :  

i. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног (и вишег суда 
уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег 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;   

ii. 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;   

iii. Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде,   кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 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.  

b. Предузетници и физичка лица : Извод из  казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване  криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - Доказ:  

a. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе као и  

b. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. (понуђач је дужан да достави уверење не само 
од локалне самоуправе где има седиште, већ од свих локалних самоуправа где 
има имовину и где плаћа локалне јавне даџбине) 

Оба доказа достављају сва лица: правна лица, предузетници и физичка лица. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Понуђач може да достави потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације 
(важи само за предузеће која према Закону о приватизацији имају право отписа дуга према 
надлежном пореском органу) 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у смислу чл 76., 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

Нема додатних услова. 

 

 

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) 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, (ако су тражени у наслову „Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН“ тачка 1.2.)  

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

 
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 комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за  привредне регистре (Регистар 
понуђача) не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4). Регистрација понуђача се 
може проверити на интернет страници АПР-а  
http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/  

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
Уколико  је  доказ  о  испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

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

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 
 

http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

1. Образац понуде (Образац 1); 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. ЗЈН (Образац 5); 

 

 

 

 

 

 



„Транспортгас-Србија“ ДОО, Нови Сад         Конкурсна документација ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ страна 12 oд 40 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. __________________ од ______________________ за јавну набавку добара – Специјални и 

универзални алати механички, ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ   

 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Врста правног лица: (микро, мало, средње, 
велико, физичко лице)  
 

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.  

 

 Понуђач 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
 
1) 

 
Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице)  
 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Напомена :  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у  табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача.  

 
 

 
 

Датум Понуђач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 
 
1) 

Врста правног лица: (микро, мало, 
средње, велико, физичко лице)  

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена :  

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

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

табели, потребно је да се наведени образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  

и  достави  за  сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 
 

 

Датум Понуђач 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   Специјални и универзални алати механички 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања (услов: најмање 30, а не дуже од 

45 дана од дана промета на основу фактуре коју издаје 

добављач) 

 

Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок испоруке (услов: не дуже од 30 дана од закључења  

потписивања уговора) 

 

Гарантни рок (услов: Не краће од 24 месеци) 
 

Место испоруке 

услов: седиште наручиоца, Пут шајкашког одреда 3, 

Нови Сад) 

Сагласан  

(заокружити опцију) 

 

ДА / НЕ 

 
 

 
 

Датум Понуђач 
 

 
 
 
 

 

 Напомене :  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  
понуде  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде.  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Red. 
Br. 

 
Proizvođač 

 
Kom. 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 

ПДВ 

Укупна 
цена 

без ПДВ 

Укупна 
цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Elektrićna ugaona brusilica 230V/50Hz za ploče fi 
125mm, motor snage min. 1200W sa dodatnom 
epoksidnom zaštitom, br. obrtaja minimum 
12000 o/min, dubina rezanja min.33mm, 
fiksiranje štitnika i ploča bez ključa, integrisan 
sistem za brzo zaustavljenje ploče nakon 
isključenja brusilice, antivibracioni bočni rukohvat, 
polužni ( pedalni ) prekidač, zaštita od 
automatskog pokretanja, sigurnosno kvačilo, 
zaštita od preopterećenja, meki start, integrisana 
sklopiva kopča,  gumeni kabl 4 m, težina do 2.5kg.  
Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 
usaglašenosti. 

3     

 
2. 

Bušilica elektro-pneumatska SDS+ sa vertikalnim 

motorom 800-900W, udarna energija min. 4J 

EPTA, min. opseg broja udara 0-4000 u/min, 

brzina min. 0-1000 o/min sa brzo izmenljivom 

glavom i dodatnim samostežućim futerom 1.5-

13mm za bušenje u metalu/drvetu, kapacitet 

bušenja beton/metal/drvo: 28/13/40mm, 

štemovanje sa podešavanjem ugla, sigurnosno 

kvačilo, Antivibracioni sistem na glavnom 

rukohvatu koji je sa gumenom oblogom ili sl., kabl 

4m, težina do 3.6Kg u koferu ili 

odgovarajuće.poliuretansko spiralno crevo dužine 

minimum 8m, minimalnog unutrašnjeg preseka 

8mm, sa brzim spojkama ( muška i ženska) koje se 

montiraju na krajeve creva pomoću "holendera". 

Dostaviti autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 

usaglašenosti. 

2     

 
3. 

Bušilica električna vibraciona min. 1000W, 2 

brzineminimalnog raspona  0-1000 i 0-3000 

o/min, minimalan broj udara u minuti 40.000, sa 

potenciometrom i promenom smera levo-desno. 

Metalni samostežući futer 1.5-13mm, kapacitet 

bušenja beton/čelik/drvo: 22/16/40mm, kabl 

gumeni dužine min. 4m, obrtni moment 

min.60Nm, anti vibracioni sistem, metalno kućište 

zupčanika, sigurnosno kvačilo, težina do 3 kg, u 

3     
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koferu. Dostaviti autorizaciju kao i 

potvrdu/sertifikat o usaglašenosti. 

 
4. 

Aparat za zavarivanje invertorski minimalnog 

opsega 5-150A -minimalna  intermitenca 100A na 

100%, 130A na 60%, za elektrode opsega min. 1.5-

3.25mm, težine do 5Kg, u koferu sa držačem 

elektrode, kablom i kleštima za masu. Dostaviti 

autorizaciju. 

2     

 
5. 

Set nevarničećeg alata izrađen od legure bakar-

berilijum koji se sastoj od sledećeg: ključ 

podešavajući ukupne dužine 250mm (+/-10%), 

minimalno otvaranje čeljusti 30mm; klešta 

papagaj umupne dužine 250mm (+/-10%), otvor 

čeljusti minimum 30mm, klešta poseduje PVC 

rukohvate i čekić 500gr, ukupna dužina sa drškom 

300-350mm. 

2     

 
6. 

Motalica sa provodnikom PP/J -Y 3x2,5, dužine 

50m, sa minimum 4 monofazne priključnice, za 

struju do 16A, napon 250V, maksimalna snaga 

minimum 3,5kW ( kad je provodnik potpuno 

odmotan). 

2     

 
7. 

Motalica sa provodnikom PP/J -Y 5x2,5, dužine 

50m, sa minimum 2 monofazne I 1 trofazna 

priključnica, za struju do 16A, napon 250/400V, 

maksimalna snaga minimum 9,5kW ( kad je 

provodnik potpuno odmotan). 

2     

 
8. 

Petostruka priključnica sa provodnikom PP/J-Y 

3x1,5, dužine 15m ,  za struju do 16A, napon 250V, 

maksimalna snaga minimum 3,5kW . 
10     

 
9. 

Petostruka priključnica sa provodnikom PP/J-Y 

3x1,5, dužine 5m ,  za struju do 16A, napon 250V, 

maksimalna snaga minimum 3,5kW . 
12     

 
10. 

Kompresor , maksimalan radni pritisak minimum 

8 bara , minimalan kapacitet  180l/min, minimalna 

snaga 1,5KS, tank 5-10l, maksimalne težine 10kg,  

pištolj za izduvavanje, kućište izrađeno od 

izdržljive plastike otporne na udarce, poluga sa 

progresivnim otvaranjem za optimalan protok, 

priključak 1/4" GAS sa brzom spojkom, 

maksimalni radni pritisak 15bar, minimalan opseg 

radne temperature: -20°C do +70°C, pištolj 

2     
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poseduje teleskopsku cev koja može da se 

podešava u minimalnom rasponu od 170-

300mm, poliuretansko spiralno crevo dužine 

minimum 8m, minimalnog unutrašnjeg preseka 

8mm, sa brzim spojkama ( muška i ženska) koje se 

montiraju na krajeve creva pomoću "holendera". 

poliuretansko spiralno crevo dužine minimum 8m, 

minimalnog unutrašnjeg preseka 8mm, sa brzim 

spojkama ( muška i ženska) koje se montiraju na 

krajeve creva pomoću "holendera". Dostaviti 

autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 

usaglašenosti. 

 
11. 

Kružni rezač za čelične cevi od 2" do 4", dužine do 

580-600mm,od kovanog čelika sa rezervnim 

nožićem. 
1     

 
12. 

Brusilica akumulatorska 125mm, motor 18V bez 

četkica, sa 2 baterije LiION 5.0Ah, sa brzim 

punjačem, antivibracioni meki rukohvat, indikacija 

nivoa punjenja baterije, zaštita od preopterećenja, 

zaštita od automatskog starta, dubina rezanja 

min. 33mm, brzo fiksiranje ploče i štitnika bez 

ključa, sigurnosni veliki prekidač na donjem delu 

tela mašine (bez zabravljenja), zaštita od 

automatskog pokretanja, kočnica koja do 2s 

zaustavlja ploču po završetku rada, br.obrtaja 

8.500 o/min, težina do 2.7Kg u koferu. Dostaviti 

autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 

usaglašenosti. 

4     

 
13. 

Dvogled sa minimalnim uvećanjem 10x, prečnik 

objektiva 20-25mm, vidno polje na 1000m ( 80-

90m), realno vidno polje 5° ( +/-1°), maksimalna 

težina 300gr. 

5     

 
14. 

Moment ključ 1/2" minimalog opsega 60-300 Nm, 

tačnosti ±3%, merenje u Nm-Kgfm-Lbf.ft prema 

ISO6789 , sa fino nazbljenom glavom sa 72 

podele, L-580-600mm sa PVC ergo rukohvatom ili 

odgovarajući. 

1     

 
15. 

Testera akumulatorska sabljasta 18V sa dve 

baterije LiION 5Ah i brzim punjačem, motor bez 

četkica, brzina hoda min. 0-3000 /min, kapacitet 

sečenja min. 300/20/150mm (drvo/čelik/cevi), 

dužina hoda min. 27mm zaštita od 

preopterećenja, sigurnosno kvačilo u slučaju 

1     
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blokade sečiva, podešavanje parametara u 4 

položaja, težina do 4kg, u koferu sa 5 listova 

testere za metal dužine 150mm. Dostaviti 

autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 

usaglašenosti. 

 
16. 

Ram za testeru za metal ,sa integrisanom drškom 

u sklopu rama  ( rukohvat pod uglom približno 90° 

u odnosu na list testere , integrisan mehanizam u 

sklopu drške za zatezanje bonsek platna, 

mogućnost postavljanja lista pravo i popreko, 

gumiran rukohvat,mogućnost odlaganja rezervnih 

listova unutar rama. 

1     

 
17. 

Set nasadnih ključeva 6-ugaoni 1/2’’ 10-32mm 

(10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-

30-32mm) + duboki 14-15-17-19-22mm, 

produžeci 125 i 250mm, zglob, ključ za svećice 16 i 

21mm, adapter za T-ručicu i krckalica sa 72 podele 

L-260mm;  nasadni ključevi 1/4" (4-4.5-5-5.5-6-7-

8-9-10-11-12-13-14mm) + duboki 6-7-8-9-10-11-

12-13mm, produžeci 50 i 100mm, T-ručica, 

krckalica sa min.48 podela, zglob, ručica-odvijač 

1/4"; bitsevi (ravni 4-5.5-6.5-8-10-12mm; PH1-2-3-

4; PZ1-2-3-4; imbus 3-4-5-6-7-8-10-12-14mm; 

Torx T10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70), L-

inbus 1.3-1.5-2-2.5mm set u metalnoj ili PVC kutiji. 

1     

 
18. 

Hidraulični alat za sečenje navrtki koji se sastoji od 

:glave za sečenje navrtki minimalnog kapaciteta 

OK50-OK60mm, maksimalna širina glave sekača 

120mm, maksimalna visina glave sekača 60mm, 

na glavi se nalazi brza spojka za konekciju sa 

crevom, radni pritisak 700bara, rezervno sečivo, 

maksimalne težine 16kg;  ručne hidraulične 

pumpe dvostepenog tipa, kapaciteta 700bara, 

minimalni kapacitet sadržaja ulja u pumpi 2l, 

sigurnosni ventil, maksimalne težine 7kg; 

manometar minimalnog opsega 0-700bara, sa 

glicerinom, minimalnog prečnika 60mm, tačnosti 

+/-1%, izrađen prema standardu EN837-1 ili 

odgovarajuće;blok (vezni element) sa brzom 

spojkom ( za konekciju sa crevom), za spajanje 

manometra i pumpe u jednu celinu; 

visokopritisno crevo dužine minimum 5m sa brzim 

spojkama na krajevima i integrisanim 

rukohvatima radi lakše konekcije, namenjeno za 

1     
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radne pritiske 700bara, faktor sigurnosti minimum 

4:1. Dostaviti autorizaciju. 

 
19. 

Burgije SDS+: 6mm, radna dužina 150mm, L-

215mm , 8mm, radna dužina 150mm, L-215mm, 

10mm, radna dužina 150mm, L-215mm, 12mm, 

radna dužina 200mm, L-260mm, 16mm, radna 

dužina 250mm, L-310mm, 18mm, radna dužina 

400mm, L-450mm , 20mm, radna dužina 400mm, 

L-450mm i 22mm, radna dužina 400mm, L-

450mm,sa karbidnim vrhom sa četvorostrukim 

sečivom za armirani beton, dupla spirala, 

navedene dimenzije +/-10%. 

2     

 
20. 

Multiplikator 12:1, priključak ulaz 1/2" , priključak 

izlaz 1", maksimalni moment min. 2500Nm,  u 

setu sa  avnim i ekscentričnim polugama za 

podupiranje minimum 3 komada, adapterom-

limitatorom ulazne sile, težina do 7Kg, u metalnoj 

ili PVC kutiji sa profilisanim modulom za smešaj 

svih navedenih elemenata ponaosob. Dostaviti 

autorizaciju. 

1     

 
21. 

Set HSS-G ureznica i nareznica M3-M12 sa 

pripadajućim okretačima u drvenoj ili metalnoj 

kutiji. 
1     

 
22. 

Set kruna SDS+  za rupe u zidu prečnika: 50-

55mm, 65-70mm, 80-85mm I 90-95mm, radna 

dužina minimum 50mm, ukupna dužna sa pilot 

burgijom I nosačem 180-200mm, sa zubima od 

tvrdog metala, ponuditi minimum dve pilot 

burgiju I dva nosača. 

1     

 
23. 

Burgije spiralne HSS-G 1-13mm 25/1 sa 

proširenim jezgrom ( koje je konusne forme od 

vrha burgije ka prihvatnom delu), ugao vrha 135° 

u metalnoj ili PVC kutiji DIN 338 za bušenje u 

čeliku do 900N/mm2 ili odgovarajuće. 

4     

 
24. 

Mazalica za mast - dekalamit, zapremine 500cc, sa 

crevom min. 300mm, dizna M10, radni pritisak 

min.500 bar. 
1     

 
25. 

Ručni viljuškar paletar 2,5-3t. Visina dizanje tereta 

u minimalnom rasponu 90-200mm, dužina 

viljušaka minimalno 1100 mm, debljina materijala 

od kog su viljuške izrađene minimum 3mm, dupli 

1     
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prednji točkovi, maksimalna težna 80kg. Dostaviti 

autorizaciju. 

 
26. 

Povlačna dizalica sa sajlom - "Tirfor", kapaciteta ( 

nosivost) minimum 1600Kg, minimalne snage 

povlačenja 2400kg, sa minimum 20m sajle i 

kukom, dimenzije do 550x300x100mm, metalna 

konstrukcija, faktor sigurnosti sajle minimum 5, sa 

zaštitom od preopterećenja, uz dizalicu ponuditi i 

poliestersku traku za teret sa uškama na krajevima 

, dužina trake minimum 3m, nosivost trake 

minimum 3t. 

1     

 
27. 

Pumpa potapajuća za prljavu vodu, električna, 

minimum 1000W, maksimalna dubina uranjanja 

minimum 8m,  maksimalni protok minimum 

18.000l/h, kućište pumpe izrađeno od inoxa, 

maksimalna težina pumpe 8kg. Uz pumpu 

ponuditi i crevo dužine minimum 15m. Dostaviti 

autorizaciju kao i potvrdu/sertifikat o 

usaglašenosti. 

4     

 
28. 

Ručna rotaciona pumpa za pretakanje, sa 

adapterom za montažu na bure I nastavcima do 

1,2m, minimalan kapacitet pumpe 0,25l po 

jednom okretaju. 

2     

 
29. 

Motorna pumpa za prljavu vodu sa 

četvorotaktnim motorom, minimalne radne 

zapremine 150cc, minimalne snage 3,5kW, ručno 

startovanje, autonomija rada minimum 2h, 

zapremina rezerevoara za gorivo minimum 3l I 

samousisnom pumpom usisnog otvora 2", potisni 

otvor 2", maksimalni napor pumpe minimum 

30m, maksimalni usisni napor minimum 8m, 

maksimalni protok minimum 700l/min., pritisak 

oko 3bara. Motor i pumpa se nalaze ugrađeni u 

metalni - zaštitni ram, ukupna težna maksimum 

50kg. Uz pumpu ponuditi usisnu korpu, usisno 

crevo minimum 5m i potisno crevo minimum 

15m. Dostaviti autorizaciju. 

1     

 
30. 

Radna skela aluminijumska, minimalne nosivosti 

150kg/m² , visina platforme na kojoj se stoji 3m ( 

+/-10%), radna visina skele minimum 5m, težina 

skele do 100kg,  skela mora da poseduje 

2     



„Транспортгас-Србија“ ДОО, Нови Сад         Конкурсна документација ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ страна 22 oд 40 

 

 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 6. уписати укупну цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које 

су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а 

 у  колони  7.  уписати  колико  износи  укупна  цена  са  ПДВ-ом  за   предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 

ПДВ-ом. 

 У ред – Укупно – унети укупне вредности понуде са и без ПДВ           

 

 

                Датум:                                                                                              Потпис понуђача 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

dijagonalna ojačanja, radnu platformu i 

sigurnosnu ogradu oko platforme. 

 
31. 

Magacinska kolica sa platformom nosivosti 

minimum 250kg, minimalne dimenzije platforme 

900x600mm , kolica imaju 4 točka prečnika 

minimum 120mm I sklopivi rukohvate. 

1     

Укупна цена без ПДВ-а  
 

ПДВ  

Укупна цена са ПДВ-ом  
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  ЗЈН,  понуђач _____________________________ [навести назив 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или  модела,  ако су  израђени  у  складу  

са   техничким   спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 
 
 
 
                                 Датум:                                                                 Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  

набавке добара- Специјални и универзални алати механички,  бр. В-Д-12/3-2020-НМ, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
                           Датум:                                                                                      Потпис понуђача 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита  

конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН. 

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

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 
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OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, следећу 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач.......................................................................[навести  назив понуђача] у поступку јавне 

набавке добара - Специјални и универзални алати механички,  бр. В-Д-12/3-2020-НM 

Je поштовао  обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану  обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

 
 
 
Напомена:   Уколико   понуду   подноси   група   пону ђача ,  Изјава  мора  бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

СПЕЦИЈАЛНИ И УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТИ МЕХАНИЧКИ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
Наручиоца “Транспортгас-Србија“ ДОО, Нови Сад 
са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Ослобођења 5,  
ПИБ: 109127075 Матични број: 21129542 
кога заступа в.д. Стеван Дукић  
(у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

 

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

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

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,  

Телефон:............................Телефакс:………………………………… 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач), 

 

(заједнички назив: уговорне стране) 

 
Основ уговора: 
ЈН Број: В-Д-12/3-2020-НМ 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр.   од............................... 
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УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 
Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да: 

 је Наручилац, сходно члану 32. ЗЈН о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15) спровео отворени поступак  јавне набавке за набавку добара - Специјални и 

универзални алати механички. 

 је позив за подношење понуда објављен дана __________године на Порталу јавних набавки 

РС и на интернет страници Наручиоца; 

 је Добављач доставио понуду број       од   .  ._____ године која је саставни део овог 

Уговора; 

 прихваћена понуда у потпуности одговара траженој техничкој спецификацији из конкурсне 

документације за јавну набавку бр. В-Д-12/3-2020-НМ (даље у тексту: конкурсна 

документација) која је саставни део овог Уговора; 

 је Наручилац после спроведеног поступка, својом Одлуком о додели уговора бр. __________ 

од _________ године изабрао Добављача за набавку добра која су предмет овог Уговора. 

  да Добављач у Понуди поверава подизвођачу       део уговора  (          ) што 

износи   % вредности понуде; 

 да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без 

обзира на ангажовање подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ  
Члан 2. 

       Предмет овог Уговора су добра: Специјални и универзални алати механички,  а све у складу 

са конкурсном документацијом Наручиоца и прихваћеном Понудом Добављача.  

ЦЕНА 
Члан 3. 

 

Вредност набавке је  ______________________________ динара без обрачунатог ПДВ – а, износ 

обрачунатог ПДВ – а је ________________ динара, тако да укупна уговорена вредност износи 

_____________________ динара. 
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РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

Уговара се  плаћање: 

 у року____ дана од дана промета на основу фактуре коју издаје добављач;  

 на текући рачун Добављача бр.     __________________________, који се води код 

_____________________ банке у      ____________________. 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

Члан 5. 

 Рок за извршење предмета набавке   је _____ дана од дана потписивања Уговора. 

 Испорука се сматра извршеном када је сачињен и обострано оверен Записник о 

квантитативном и квалитативном пријему добра који се касније прилаже уз рачун за 

плаћање и саставни је део документације истог.  

 Место испоруке је према спецификацији наведеној у конкурсној документацији. 

 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
Члан 6. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Добављач се обавезује да: 

 Испоручи добра у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде, 

 Сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења добра до извршења примопредаје, 

 у потпуности испуни све обавезе ближе одређене и дефинисане у Одељку III  из конкурсне 

документације, 

 одреди представника са непосредну везу са наручиоцем, 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Наручилац се обавезује да: 

 одреди представника за непосредну и сталну везу са Добављачем; 

 прими добра која су предмет овог Уговора на месту испоруке из члана 5. Уговора; 

 изврши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора; 

 

 

 

 



„Транспортгас-Србија“ ДОО, Нови Сад         Конкурсна документација ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ страна 29 oд 40 

 

РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА  
Члан 7. 

Добављач је дужан да након пријема Записника о рекламацији од стране Наручиоца, одазове се на 

позив наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све недостатке који се установе на 

испорученом добру у року не дужем од 15 дана. 

 

 

ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ И УГОВОРНА КАЗНА  
Члан 8. 

         У случају кашњења испоруке, у целости или делимично, Наручилац ће одбити од уговорене 
цене на име уговорне казне износ од 0,50% од вредности неиспорученог дела Уговора за сваки дан 
кашњења, до максимално 10 % укупне вредности Уговора. Уколико би у било ком времену у току 
извршавања овог Уговора наступили услови који би спречили благовремену испоруку добара, 
Добављач ће одмах писмено обавестити Наручиоца о чињеници због које се касни, евентуалном 
процењеном времену трајања закашњења и узроцима кашњења. Одмах после пријема обавештења 
од стране Добављача, Наручилац ће одлучити о евентуалном продужењу рока за испоруку и у том 
случају закључиће Анекс овог уговора.  

У случају кашњења испоруке без споразумног продужења рока, Добављач ће платити 
Наручиоцу пенале у износу од 0,5% од вредности неиспорученог дела за сваки дан кашњења и то 
максимално до 10% вредности Уговора, у року од 15 дана од дана издавања књижног задужења. 
Уколико је кашњење дуже од 30 дана Наручилац може раскинути овај Уговор са правом на накнаду 
штете. 

 

 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 9. 

Наручилац може раскинути овај Уговор и у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране 

Добављача, ако је претходно оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може 

бити дужи од 5 дана од дана пријема обавештења о одређивању накнадног рока. 

Наручилац може да раскине oвај уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач 
обавестио да неће да испуни овај Уговор, односно, када је очигледно да Добављач неће моћи да 
испуни Уговор ни у накнадно одређеном року. Свака уговорна страна може отказати уговор са 
отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења другој уговорној страни. 
 
Наручилац има право да једнострано откаже овај уговор у свако доба и без отказног  рока, ако 
Добављач не извршава обавезе у складу са понудом и на уговорени начин, о чему ће писмено 
обавестити Добављача. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 10. 

        Сви евентуални неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега, разматраће се на 

пријатељски начин. У случају спора, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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ВИША СИЛА  
Члан 11. 

Као случајеви више силе који ослобађају уговорне стране од обавеза у складу са овим уговором 

сматраће се следећи случајеви који након закључења својом појавом буду спречавали његово 

извршење: пожар, поплава, земљотреси, епидемије, штрајкови и друге непредвидиве непогоде 

изван контроле уговорних страна, или закони донети од стране државних органа.  

Обавезе чије је извршење спречено постојањем више силе биће одложене у дужини трајања више 

силе.  

Уговорна страна која услед деловања више силе захтева да буде ослобођена од извршења обавеза, 

мора другу страну писмено обавестити и навести чињенице о постојању више силе, очекиваном 

времену трајања више силе и доказе.  

По престанку деловања више силе уговорне стране ће наставити са извршавањем одложених 

обавеза које ће поново постати оперативне. 

Ако деловање више силе спречи Добављача да изврши своје обавезе (или део својих обавеза) у 

периоду дужем од 3 месеца, Наручилац има право да путем писменог обавештења раскине овај 

Уговор.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до испуњења уговорених обавеза. 

На све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе 

ЗЈН о облигационим односима. 

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветна примерака од којих Наручиоцу припада 3(три), а 

Добављачу 3(три) примерка. 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                  НАРУЧИЛАЦ 
 

________________________                                _______________________ 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

се слаже са моделом уговора.Уколико наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, у моделу 

уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно, сви понуђачи из групе понуђача. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
  

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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

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

отвара. 

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

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

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

 
Понуду доставити на адресу:  „ Т р а н с п о р т г а с - С р б и ј а “  Д О О  Н о в и  С а д ,  Б у л е в а р  

О с л о б о ђ е њ а  5 ,  д р у г и  с п р а т ,  к а н ц е л а р и ј а  б р . 1 3 , са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку добра – Специјални и универзални алати механички, ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ - НЕ 

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

12.08.2020. до 12 часова. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи:  

1) Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке  
2) Образац понуде  
3) Образац структуре цене 
4) Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Модел уговора 
7) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке (ако се подноси заједничка понуда) 
8) Посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда потписано од 

стране законског заступника понуђача (ако долази заступник понуђача). 
9) Проспект или каталог из којег се јасно може утврдити усглашеност са траженим 

техничким карактеристикама  
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3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА 
БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ 
ПАРТИЈА 

 

Предмента набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен конкурсном документацијом. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:„Транспортгас-Србија“ ДОО Нови Сад, 

Булевар Ослобођења 5, д р у г и  с п р а т ,  к а н ц е л а р и ј а  б р . 1 3   са назнаком: 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  добра – Специјални и универзални алати механички, ЈН бр. В-Д-

12/3-2020 - НМ - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  добра – Специјални и универзални алати механички, ЈН бр. В-Д-

12/3-2020 -НМ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  добра – Специјални и универзални алати механички, ЈН бр. В-Д-

12/3-2020   -НМ - НЕ ОТВАРАТИ”.  или 

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добра – Специјални и универзални алати механички, ЈН 

бр. В-Д-12/3-2020   -НМ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI) , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VI) 

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. 

Наручилац не дозвољава да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 
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. ЗЈН 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. 

 
Сваки члан групе понуђача је дужан да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ 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 . 

 

Рок плаћања је одложен најмање 30, а не дуже од 45 дана од дана промета на основу фактуре коју 

издаје добављач. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Понуде које не буду у складу са наведеним захтевима биће одбијене. 

9.2. Захтеви  у  погледу  рекламације  
 

Гаранција за испоручена добра не  може  бити краћа од 24 месеца. Гарантни рок почиње да тече од 

датума када је писмено (Записник о примопредаји опреме) утврђено успешно  извршена 

промопредаја добра. Испорука се сматра извршеном кад је обострано потписан Записник о 

примопредаји предмета набавке.  

Добављач је дужан да након пријема Записника о рекламацији од стране Наручиоца, одазове се на 

позив наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све недостатке који се установе на 

извршеном добру у року не дужем од 15 дана. 

Добављач је дужан да, по пријему Записника о рекламацији, дође у пословне просторије наручиоца, 

преузме предмет рекламације и након решавања недостатака врати предмет о свом трошку 

 

9.3.  Захтев у погледу рока испоруке добра 
 

Рок испоруке добра не може бити дужи од  30 дана од потписивања уговора. Понуда са дужим 

роком испоруке биће одбијена. 

Место испоруке на адресу наручиоца:„Транспортгас-Србија“ДОО Нови Сад, Пут шајкашког одреда 3 

9.4. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви трошкови испоруке предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Наручилац не тражи средстава финансијског обезбеђења за предметну набавку. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

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

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧИ СТАВЉАЈУ НАРУЧИОЦУ НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИСПОРУЧИОЦЕ И НАЧИН 
ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени 
или означени као поверљиви, у складу са чланом 14. Закона. 
Наручилац ће одбити да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи 
ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима означени као поверљиви. У овом случају понуђач је дужан да наведе о ком пропису је 
реч. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“ и печат и потпис овлашћеног лица подносиоца понуде. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће 
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов 
овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време, 
печатирати и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
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14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 
МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

 

Предметна конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове који нису могли 

да се објаве. 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: “Транспортгас-

србија“ ДОО Нови Сад, Булевар Ослобођења 5, са назнаком за ЈН В-Д-12/3-2020-НМ, електронске 

поште на e-mail nemanja.markovic@transportgas-srbija.com  тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 

на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

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

или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. В-Д-12/3-2020-НМ. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

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

конкурсну документацију. 

Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН. и то:  

 путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање 

   

 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. ЗЈН). 

mailto:nemanja.markovic@transportgas-srbija.com
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити  рок од 5 дана 

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. 

 
17. 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. 

 
 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  148.  -  167. ЗЈН. 

Рокови: 

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права регулисани су чланом 149. ЗЈН 

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. ЗЈН о јавним набавкама 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац  исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3.  члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 

складу са чл. 40 ЗJN. 

Начин подношења: 

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

комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail  

nemanja.markovic@transportgas-srbija.com , 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 о јавним набавкама није другачије одређено.  

mailto:%20nemanja.markovic@transportgas-srbija.com
mailto:%20nemanja.markovic@transportgas-srbija.com
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Садржина захтева: 

Садржина захтева за заштиту права је регулисана чланом 151. ЗЈН 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1. Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2. Назив и адресу наручиоца; 

3. Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца; 

4. Повреде прописа којима се уређује поступка јавне набавке; 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6. Потврде о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7. Потпис подносиоца 

Износ таксе: 

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

120.000  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  на  број  жиро  рачуна :  

840-30678845-06, позив  на  број   - Број или ознака јавне набавке,  сврха  уплате :  ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтева за заштиту права, 

корисник : буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева поднесе захтев п р е  о т в а р а њ а  п о н у д а  такса износи 120.000 

динара уколико процењена вредност набавке није већа од  од  120.000.000  динара,  односно  такса  

износи  0,1  %  понуђене  цене понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  вредност  већа  од  

120.000.000 динара. 

Уколико  подносилац  захтева  поднесе захтев  после отварања понуда  такса износи 120.000 

динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара, односно такса 

износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара 

Упутство о потврди којом се потврђује да уплата таксе извршена: 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права  се налази на интернет адреси 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

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

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

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

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе 

за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос 

реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

за заштиту права;  

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

захтев за заштиту права;  
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(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 

1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава);  

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  

  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:  

  
Примерак правилно попуњеног налога за уплату:  
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у 

овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац ће потписан уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци у року 8 (осам) 
дана од пријема, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у 
предметној јавној набавци.  

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са понуђачем и пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 
 

20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
 
*За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним 
набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконски акти који регулишу област 
јавних набавки.  
 
 

 

 

 
 

 


