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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Сремски Карловци
Адреса: Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ EКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ
ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су ДОБРА: Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности, редни број ЈН МВ IV-1-1-3
4. Контакт (лице или служба):
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра за економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности
Набавка је обликована у две партије и то:

I ПАРТИЈА:
-

Партија број I: Опрема за фризерски салон
Назив и ознака из ОРН: 33700000- Производи за личну негу

II ПАРТИЈА:
-

Машине, алати, гејна тела и остало
Назив и ознака из ОРН: 4451200- разни ручни алати и 44621100 радијатори,

Понуђач/група понуђача може да поднесе понуду за једну или две артије.
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III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

I ПАРТИЈА – ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН
Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ОПИС
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФЕН ЗА КОСУ
Техничке карактеристике: Снага 2500W. АЦ мотор.
Дужина напојног кабела: 3,00 m. Тежина: 525 g, 4 степена
регулације температуре, 2 брзине. Дугме за хладан ваздух.
Противклизни додаци. Одвојени прекидачи за температуру
и брзину. Керамичка решетка.
ПРЕСА ЗА КОСУ
Могућност подешавања температуре (од 100° С до 230°С),
титанијумска плоча која има антистатички ефекат. Режим
рада: 120-230V/50-60Hz. Снага: 120V-42W/230V-48W.
Дужина грејне површине: 90 mm. Димензије плоче: 24х90
mm. Ротирајући кабел 360°, дужина кабла: 2900 mm.
ФРИЗЕРСКА СТОЛИЦА ЖЕНСКА
Мах. висина седишта: 650 mm. Мин. висина седишта: 540
mm. Ширина седишта: 520 mm. Носивост хидраулике: 130
kg. Тапацирунг: Еко кожа. Боја седишта: Црна. Боја базе:
хром. Материјал наслона за руке: Дрво, боја наслона за
руке: Браон
ДЕЧИЈА ФРИЗЕРСКА РАДНА СТОЛИЦА
Гас пумпа, подесивост по висини, mах. висина: 860 mm,
min. Висина: 600 mm. Носивост хидраулике: 80 kg.
Тапацирунг: еко кожа. Боја седишта: црна
ДРЖАЧ И НАСЛОН ЗА НОГЕ
Ширина: 36 сm, дужина: 20 сm, висина: 20 сm. Метална
конструкција. Стопице подесиве по висини. Боја: хром.
МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ
Електромагнетни мотор (6000 SPM). Подесива сечива: од
0,5 mm до 2,4 mm. Сет садржи: Машиницу mXpro, 4
додатна заменљива чешља (од 3 mm до 12 mm). Четкица за
чишћење,режим рада: 230-240 V ~ 50 Нz, 10 W
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ – КЕРАМИЧКА
Са синтетичким иглицама КIEPENano – Tеch
ЧЕТКА ЗА РАШЧЕШЉАВАЊЕ КОСЕ
Рашчешљава и најзамршенију косу. Одлична за масажу
темена главе и побољшану циркулацију. За све типове
косе, поготово крхку и ломљиву. Корисна за третирану и
фарбану косу.
ЧЕТКА ЗА ИСПРАВЉАЊЕ КОСЕ
Димензије(LxV): 130 mm х 115 mm. Дужина дршке: 120
mm. Иновативна структура иглица за ефикасну негу косе.
Једноставно и нежно рашчешљавање косе, за додатни сјај
и волумен. Масажа коже главе у складу са принципима
традиционалне кинеске медицине. Погодна за све типове
косе, чак и за косу склону кидању.
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ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ
троугласта керамичка са синтетичким иглицама
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ
Дрвена са синтетичком длаком.Синтетичка длака отпорна
на топлоту.Дрвена дршка са додатком за раздвајање
праменова. Округла, пречник 92 mm. Дужина длаке 18 mm.
Дужина четке:240 mm.Тежина четке: 150 g.
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ КЕРАМИЧКА СА
СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Има синтетичке длаке и додатак за одвајање праменова.
Димензије: округла, пречник: 56 mm, ширина тела четке:
38 mm. Дужина длаке: 9 mm, дужина четке: 270 mm
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ КЕРАМИЧКА СА
СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Пречник са длаком: 61 mm, пречник керамике: 43 mm,
дужина длаке: 9 mm, дужина четке: 250 mm. Садржи
магнет на дну дршке који служи за практичније одлагање.
ЧЕТКА
ЗА
ФЕНИРАЊЕ
ЧЕТВРТАСТА
КЕРАМИЧКА СА СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Пречник са длаком: 69 mm, пречник керамике: 45 mm,
дужина длаке: 12 mm, дужина четке 255 mm
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ KIEPE BLUE Fire
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: конвексно, клизно
шишање. Облик: Offset. Материјал: јапански челик, 440C
карбонски ојачан.
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: diamond sharp slide cuting
(клизно шишање). Облик: Регулар. Материјал: нерђајући
угљени челик Аisi 420 каљење вршено у контролисаној
атмосфери,позлаћене маказе.
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: обострано diamond
sharpсечиво. Облик: Регулар, број зуба: 21. Материјал:
обогаћен карбонски нерђајући челик Аisi 420 каљење
вршено у контролисаној атмосфери.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Керамичка цев, пречник цеви: 10 mm. Дигитално
подешавање температуре, температурни опсег:110°С –
210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено загревање
дуж целе цеви фигара. Аутоматско искључивање након 60
минута некоришћења. Ротирајући напојни кабел дужине 3
m.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Равна керамичка цев, пречник цеви: 45 mm. Дигитално
подешавање температуре, температурни опсег:110°С –
210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено загревање
дуж целе цеви фигара. Аутоматско искључивање након 60
минута некоришћења. Ротирајући напојни кабел дужине 3
m.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Кугличаста керамичка цев, пречник цеви: 15-26 mm.
Дигитално подешавање температуре, температурни
опсег:110°С–210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено
загревање дуж целе цеви фигара. Аутоматско искључивање
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након 60 минута некоришћења. Ротирајући напојни кабел
дужине 3 m.
ПРЕСА ЗА КОСУ ЗА ЦИК – ЦАК ТАЛАСЕ
Керамичке цик-цак плоче. Димензија плоче: 9х4,4 сm.
Брзина загревања: 10 секунди до 110°С, 30 секунди до 180
°С. Дигитално подешавање температуре, температурни
опсег: 110°-220°С. Аутоматско искључивање након 60
минута некориштења. Напојни кабел дужине 3 m
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 63 mm,
боја: пинк.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 20 mm,
боја: зелена.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 24 mm,
боја: пинк.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 16 mm,
боја: плава.
ПРИРОДНА КОСА НА ТРЕСИ SHE
50 – 60 cm, Средње плава
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II ПАРТИЈА –МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО
Ред.
број
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

ОПИС
ПРОФЕСИОНАЛНИ
МУЛЧЕР
СА
ЧЕЛИЧНИМ НОЖЕВИМА ЗА МЛЕВЕЊЕ ДЕБЉИХ
ГРАНА И БИЉНИХ ОСТАТАКА, РОБУСАНса
карданом
Радни захват 162 сm, потребна снага трактора 35 – 48 КS
АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
Улазни напон 1fVас+/-15%, улазна снага kW 6, осигурач
220/230 Т/а 25, електрода 1 до 5 mm, Струја заваривања
TIG, Струја заваривања ММА А А 10-200А 10-180А,
Напон лука V 11-28V, Напон празног хода: минута циклус
2 сата, тест TIG/MMA % 200/180a/140% 160/160a/60%
140/140A/100%. Димензије mm 120х165х270. Тежина 6 kg.
ЕЛЕКТРОДА РУТИЛНА Ø2,5 mm
ЕЛЕКТРОДА РУТИЛНА Ø3,25 mm
ЕЛЕКТРОДА БАЗИЧНА Ø2,5 mm
ЕЛЕКТРОДА БАЗИЧНА Ø3,25 mm
ПРОФЕСИОНАЛНА ХАМЕР БУШИЛИЦА ЗА
БЕТОН
Номинална улазна снага 880W. Енергија ударца 3,2 Ј. Број
удараца 0-4000 min, номинални број обртаја 0-900 min,
тежина 3,1 kg. Пречник бушења бетона 4-28 mm. Пречник
бушења у металу 13 mm. Максимални пречник бушења у
дрвету 30 mm. Испорука: кофер Lboxx, додатна дршка,
граничник, две главе: измењива брзостезна глава, SDSплус измењива стезна глава.
ПРОФЕСИОНАЛНА БРУСИЛИЦА
Номинална улазна снага од 2050-2150 W, број обртаја 6.500
о/min, пречник плоче 230 mm, главна дршка равни, тежина
5,0 – 5,2 kg
СЕТ У АЛУМИНИЈУМСКОМ КОФЕРУ 11делни
SDS- плус бургије, шпиц, секач
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТРОДЕЛНЕ МЕРДЕВИНЕ
3 крака по 14 степеника 3х14, димензија крака 4,10 m,
тежина мердевина 35-36 kg, могу се монтирати у три
положаја: I положај дохватна висина 4,50 – 4,70 m, II
положај дохватна висина 7 m, III положај дохватна висина
9,50 – 9,70 m, димензија профила 100 х 25 mm, димензија
газишта 30 х 30 mm, максимална дозвољена тежина 150 kg,
на доњим крајевима због стабилности мора да има
минимум два стабилизатора, такође због сигурности
корисника мердевине морају да имају стандард TUV који
треба приложити уз понуду.
ЕЛЕКТРИЧНА МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН
Напон: 220 V, снага 1000W, буре 200 lit, носивост 150 kg,
време мешања до 120 sec, ојачани бубањ са повећаном
дебљином зида, мотор са заштитом од прегревања, снажан
носећи лежај, прекидач за брзо искључивање
ПРОФЕСИОНАЛНИ Електрични ЧЕКИЋ ЗА
РАЗБИЈАЊЕ
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Номинална улазна снага 1.150 W, енергија ударца 8,3 Ј,
број удараца при номиналном броју обртаја 1.300 – 2.900
мин-1. Тежина 6,2 kg, димензије алата (ширина) 105 mm,
димензије алата (дужина) 480mm, димензије алата
(висина) 235 mm, држач алата SDS-mах
ПРОФЕСИОНАЛНА АКУ БУШИЛИЦА 12 V
Испорука у коферу, две батерије од 12 V – mах 1,3 Аh,
пуњач, 2 брзине: 1. Брзина 0-300 mах (о/min), 2. Брзина 0950 mах (о/min), mах момент 25 Nm, стезна глава mах 10
mm, време пуњења 1 – 1,5h, mах тежина 1,7 kg
ПРОФЕСИОНАЛНА БРУСИЛИЦ А
Улазна снага 850 W, број обртаја 11.000 о/min, пречник
плоче 125 mm, тежина 1,8 – 2 kg
АЛУМИНИЈУМСКА
СКЕЛА
СА
ПЛАТФОРМОМ ОТПОРНОМ НА ВОДУ
Три крака по 6 степеника, висина скеле са оградом 5,60 –
5,70 m, висина платформе 4,80 – 5,0 m, дохватна висина
6,60 – 6,80 m, димензије покретног постоља 125-235х220,
тежина скеле минимум 95 kg, димензија платформе 188х52
сm, mах носивост 250 kg, пречник профила 75 х 25 mm,
пречник газишта 30 х 30 mm
ЕЛЕКТРИЧНА КРУЖНА ТЕСТЕРА
Напон 230 V~ 50 Нz, снага: 1400 W, број обртаја: 5200/min,
дубина реза код 90°/45°: 66/45 mm, резни лист: О 190 х О
30 х 2,5 mm/24 Z. Регулација дубине резања без алата,
Softstart
ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОРНА ТЕСТЕРА
Снага/запремина цилиндра: 5,7 КS/70.7 сm³. Дужина
водилице: 45 сm, тежина без водилице и ланца: 6,6 kg
ПРОФЕСИОНАЛНИ МОТОРНИ ТРИМЕР
Снага/запремина цилиндра: 2,9 КS/44,3 сm³. Тежина: 8,0 kg
МОТОРНИ ТРИМЕР
Бензинска коса – тример 2.2 КS – ВВС 52/1 Бавари,
квалитетни двотактни мотор. Двострука дршка са
уграђеним свим радним функцијама. Двострука дршка од
алуминијума за лагано
и
прецизно
руковање.
Алуминијумска осовина за рад без умора. Заштита од
ножева. Нож са 3 зуба. Ремен за ношење (на једно раме).
Електроничко паљење. Центрифугална спојка за резни
додатак. Снага: 1,65 kW (2,2 НР). Мотор двотактни.
Капацитет: 52 ссm. Ширина реза са концем: 45 сm. Дужина
конца: 2,5 m. Пречник конца: Ø 2mm. Рез са ножем: 25,5
сm. Запремина резервоара горива: 1.1 l. Обим испоруке:
глава са струном, трокраки нож, ремен за ношење. Тежина:
7,1 kg
КОЛИЦА 940ЕV4 + 4 SОS УЛОШКА – 191
АЛАТ
- Виљушкасти кључеви 110/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12
x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x
27, 25 x 28, 30 x 32
- Виљушкасто-окасти кључеви, дуги 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- Окасти кључеви 180/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25
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-

-

x 28, 27 x 32
Кључеви имбус лоптасти на пластичном држачу
220/3СПХ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Кључеви имбус са ТX профилом и рупицом на
пластичном држачу 220/7ТXПХ ТР 9, ТР 10, ТР 15,
ТР 20, ТР 25, ТР 27, ТР 30, ТР 40
СОС уложак за алат вл964/28СОС564 x364 x 30 (за
целу фиоку), 7 фиока (5 фиока су димензија
563x365x70 mm, 2 фиоке су димензија 563x410x150
mm), статичка носивост колица без точкова: 1600
kg, носивост сваке фиоке појединачно: 40 kg,
механизам за затварање штити од нежељеног
отварања фиока. Материјал: хладноваљани лим од
нискоугљеничних челика St 12 (DIN 1623-Т1),
дебљина лима: 0,8 mm; 1 mm на поклопцу колица
- Одвијачи ТВI пљоснати 605ТВI 0.5 x 3.0 x 80, 0.8
x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0
x 175
Одвијачи ТВI крстасти РН 615 ТВI РН 0 x 60, РН 1
x 80, РН 2 x 100, РН 3 x 150
Одвијачи ТВI крстасти РН кратки 626 ТВI РН 1 x
25, РН 2 x 25
Одвијачи ТВI пљоснати кратки 627ТВI 1.0 x 5.5 x
25, 1.2 x 6.5 x 25
Одвијачи ТВI са ТX профилом 621ТВI ТХ6, ТХ 8,
ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25, ТХ 27, ТХ 30, ТХ 40
Кључ насадни са ТВI ручком 629ТВI 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13
СОС уложак за алат вл964/33SОS 564 x364 x 30 (за
целу фиоку)
Кључеви насадни, прихват 1/4’’ 188/2 6р 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Кључеви насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/4’’ 189/2 Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 10, Е 11
Кључеви насадни имбус, прихват 1/4’’ 187/2НX 3,
4, 5, 6, 7
Кључеви насадни са ТX профилом, прихват 1/4’’
187/2ТX ТX 8, ТX 10, ТX 15, ТX 20, ТX 25, ТX 27,
ТX 30, ТX 40
Кључеви насадни са пљоснатим врхом, прихват
1/4’’ 187/2SL 0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x 1.2
Кључеви насадни крстасти, РН профил, прихват
1/4’’ 187/2РН РН 1, РН 2, РН 3
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4’’ 188.1/1АBI
1/4”
Ручица са зглобом, прихват 1/4’’ 188.2/2ВI 1/4”
Т-ручка, прихват 1/4’’ 188.3/2 1/4”
Наставак дуги, прихват, 1/4’’ 188.4/2 1/4” x 55,
1/4” x 150
Зглоб кардански, прихват 1/4’’ 188.6/2 1/4”
Адаптер, прихват 1/4’’ 188.7/2 1/4” - 3/8”
Наставак са одвијач дршком, прихват 1/4’’ 188.8
1/4”
Кључ насадни, прихват 1/2’’ 190/1 6р 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
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-

Кључ насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/2’’ 191/1 Е 10, Е 11, Е 12, Е 14
Кључ насадни имбус, прихват 1/2’’ 192/2НX 6, 7,
8, 9, 10, 12
Кључ насадни са ТX профилом, прихват 1/2’’
192/2ТX ТX 30, ТX 40, ТX 45, ТX 50
Кључ насадни дуги са ZX профилом, прихват 1/2’’
192/2ЗXL М 6, М 8, М 10, М 12
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2’’ 190.1/1АВI
1/2”
Ручица са зглобом, прихват 1/2’’ 190.2/1ВI 1/2” x
380
Т-ручица, прихват 1/2’’ 190.3/1 1/2”
Наставак, прихват 1/2’’ 190.4/1 1/2” x 250, 1/2” x
125
Зглоб кардански, прихват 1/2’’ 190.6/2 1/2”
SОS уложак за алат vl964/36SОS 564 x 364 x 30 (за
целу фиоку
Кључеви насадни, прихват 1/4’’ 188/2 6р 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Кључеви насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/4’’ 189/2Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 10, Е 11
Кључеви насадни имбус, прихват 1/4’’ 187/2HX 3,
4, 5, 6, 7
Кључеви насадни са ТX профилом, прихват 1/4’’
187/2ТXТX 8, ТX 10, ТX 15, ТX 20, ТX 25, ТX 27,
ТX 30, ТX 40
Кључеви насадни са пљоснатим врхом, прихват
1/4’’ 187/2SL 0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x
1.2
Кључеви насадни крстасти, РН профил, прихват
1/4’’ 187/2РН РН 1, РН 2, РН 3
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4’’ 188.1/1АВI
1/4”
Ручица са зглобом, прихват 1/4’’ 188.2/2ВI 1/4”
Т-ручка, прихват 1/4’’ 188.3/2 1/4”
Наставак дуги, прихват 1/4’’ 188.4/2 1/4” x 55, 1/4”
x 150
Зглоб кардански, прихват 1/4’’ 188.6/2 1/4”
Адаптер, прихват 1/4’’ 188.7/2 1/4” - 3/8”
Наставак са одвијач дршком, прихват 1/4’’ 188.8
1/4”
Кључ насадни, прихват 1/2’’ 190/1 6p 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
Кључ насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/2’’ 191/1 Е 10, Е 11, Е 12, Е 14
Кључ насадни имбус, прихват 1/2’’ 192/2НX 6, 7, 8,
9, 10, 12
Кључ насадни са ТX профилом, прихват 1/2’’
192/2ТXТX 30, ТX 40, ТX 45, ТX 50
Кључ насадни дуги са ZX профилом, прихват 1/2’’
192/2ZХL М 6, М 8, М 10, М 12
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2’’ 190.1/1АВI
1/2”
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-

21.
22.

23.

24.

25.

26.

Ручица са зглобом, прихват 1/2’’ 190.2/1 ВI 1/2” x
380
- Т-ручица, прихват 1/2’’ 190.3/1 1/2”
- Наставак, прихват 1/2’’ 190.4/1 1/2” x 250, 1/2” x
125
- Зглоб кардански, прихват 1/2’’ 190.6/2 1/2”
- SОS уложак за алат vl964/36 SОS 564 x 364 x 30
(за целу фиоку)
- Клешта комбинована 406/1ВI 180
- Клешта грип 430/3 250
- Клешта папагај 445/1ВI 240
- Сечице косе 466/1 ВI 180
- Клешта шпицаста права 508/1 ВI 200
- Клешта шпицаста савијена 512/1 ВI 200
- Клешта за сегер, спољна, права 532PLUS/1DP 180
x 19 - 60
- Клешта за сегер, спољна, савијена 534 PLUS/1DP
180 x 19 - 60
- Клешта за сегер, унутрашња, права 536 PLUS/1DP
180 x 19 - 60
- Клешта за сегер, унутрашња, савијена 538
PLUS/1DP 180 x 19 - 60
- Чекић браварски 812400
- Обележивач 642/6
СЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИХ НАСАДНИХ КЉУЧЕВА
1/2" (10-32 mm/24 kоm),
НОРВЕШКИ РАДИЈАТОР ЦРНИ
Снага 2000W, диг. термостат, димензије 1394х370 mm
ИБЕРДЕК СА 5 КОНЦА
Ибердек за поруб. Максимална брзина дo 5.500 u/min,Три
игле, Коришћење 3 или 5 конца, Дужина бода дo 4,5mm,
Ширина штепа (размак игала) 5.6 или 6,4mm, Подизање
папучице дo 7mm, Аутоматско подмазивање, LED
осветљење уграђено, Могућност подешавања брзине,
Позиција игле, 220/380 V,Модел игала UY128GAS
ШТЕПЕРИЦА МАНУЕЛНА
Брзина машине 5.000 u/min, Аутоматско подмазивање,
Сигурносни прекидач, Машина поседује заштиту од
превеликe/премалe волтаже, Подизање папучице 5-13mm,
За лаке и средње материјале, Дужина бода дo 5mm,
Подешавање брзине, Позиција игле, Панел за лако
подешавање брзине машине и позиције игле, Димензија
главе машине: 645*248*550 (mm), Тежина машине: 32/38,7
kg,LED лампа монтирана на машини
ИБЕРДЕК ЗА ПАСПУЛИРАЊЕ
Максимална брзина до 6500 u/min, 3 игле и 5 конаца.
Размак игала 5,6 или 6,4. Висина подизања стопице 6,3
mm. Дужина штепа: mах 4,4 mm. Аутоматско подмазивање.
Поседује диференцијални транспорт за различите
материјале 1,2 – 3,6
УНИВЕРЗАЛНА ПРЕСА ЗА ДРИКЕРЕ, НИТНЕ И
ДУГМАД ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ

ЈН МВ IV-1-1-3

Ком

1

Ком

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

страна 11 од 56

IV 1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75 и 76 Закона
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75 Закона, и то:
1. Да јерегистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар(чл. 75, ст. 1, тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре(чл. 75, ст. 1, тач. 2) Закона);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75, ст. 1, тач. 3) Закона);
Понуђач је дужанда 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 гарантују да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона, и то:
I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН

а) Финансијски капацитет:
- Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.), остварио
остварио укупан пословни приход у износу од 4.000.000,00 РСД без ПДВ.
- Да у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није
имао ниједан дан неликвидности.
б) Технички капацитет:
-

да има у власништву, закупу или лизингу миинимум једно доставно возило
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II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО

а) Финансијски капацитет:
- Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.), остварио
остварио укупан пословни приход у износу од 4.000.000,00 РСД без ПДВ.
- Да у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није
имао ниједан дан неликвидности.
б) Технички капацитет:
-

да има у власништву, закупу или лизингу миинимум једно доставно возило

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 3) Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75 став 1 тач. 1) до 3) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта

•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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;
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 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
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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 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.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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 Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

•

Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ:
Потписан и оверен Образац брoj 5.. Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

•

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
За I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН

а) Финансијски капацитет:
• Извештај о бонитету или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора (мишљење ревизора само ако пословање подлеже обавезној годишњој
ревизији) за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017. и 2018. годину)
За 2018. годину је довољно доставити документацију која је доступна понуђачу:
завршни рачун и доказ да је предат надлежним институцијама.
• потврда НБС о броју дана неликвидности
б) Технички капацитет:
•

Фотокопија саобраћајне дозволе
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За II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И СТАЛО
а) Финансијски капацитет:
• Извештај о бонитету или биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора (мишљење ревизора само ако пословање подлеже обавезној годишњој
ревизији) за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017. и 2018. годину)
За 2018. годину је довољно доставити документацију која је доступна понуђачу:
завршни рачун и доказ да је предат надлежним институцијама.
• потврда НБС о броју дана неликвидности
б) Технички капацитет:
•

Фотокопија саобраћајне дозволе

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1, тач.1) до 4) Закона.
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) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати 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.
Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1.
тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени
документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар понуђача
које води Агенција за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
тражени подаци 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.
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 (члан 77.Закона),
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
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материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом 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.

V 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића 1,
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку ДОБАРА –
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности
ЈН МВ VII-1-1-3
-НЕ ОТВАРАТИ”
.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана
01. 03. 2019. године до 09:00 часова
Отварање понуда ће се вршити истог дана у 10.30 часова у канцеларији број 27, Општина
Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75 и 76 Закона
наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова“
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно за све
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у
поступку јавне набавке.
2. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача
или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или
као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то
оне на којима се налази место за уношење података о подизвођачу или учесницима у
заједничкој понуди у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике
у заједничкој понуди. Тако попуњене, ископиране стране „обрасца понуде“ прилажу
се уз „образац понуде“ ове конкурсне документације.
3. Образац структуре цене
4. Образац изјаве о независној понуди
5. Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона
6. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75, став 2 Закона
7. Модел уговора
Напомена:
- Сви наведени Обрасциморају бити попуњени, оверени и потписани од стране понуђача
-

Образац понуде и Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују и
оверавају по избору понуђача или сви чланови групе понуђача или један од чланова
групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81, став
4 Закона о јавним набавкама.

-

Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75,
став 2Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног
лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверени печатима.

3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 2 (ДВЕ) партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

ЈН МВ IV-1-1-3

страна 17 од 56

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,Трг Бранка Радичевићаброј 1,
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
са назнаком:
„Измена понуде за ЈН- Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности- број ЈН МВ VII-1-1-3
НЕ ОТВАРАТИ
(Партија број 1или/ и 2 ) или
„Допуна понуде за ЈН- Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности- број ЈН МВ VII-1-1-3
НЕ ОТВАРАТИ
(Партија број 1или/ и 2) или
„Опозив понудеза ЈН- Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активностиброј ЈН МВ VII-1-1-3
НЕ ОТВАРАТИ
(Партија број 1или/ и 2 )или
„Измена и допуна понуде за ЈН- Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број ЈН МВ VII-1-1-3
НЕ ОТВАРАТИ”
(Партија број 1или/ и 2)
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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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.
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Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављуIVконкурсне 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 садржи:
• Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и заступати групу понуђача пред наручиоцем и
• Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављуIVконкурсне 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.
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
Рок плаћања: У законски предвиђеном року на жиро- рачун добављача; након
испоруке добара и достављене фактуре са отпремницама исправно комплетно попуњеним
(отпремница мора да садржи цену, количину, податке о корисницима и мора бити
потписана)
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде : не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде на може мењати понуду.
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9.3. Захтеви у погледу начина, места и рока извршења услуге
Место испоруке је: територија Општине Сремски Карловци, на кућне адресе
корисника
Рок извршења испоруке је: 7 дана од дана потписивања уговора са изабраним
добављачем
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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закон.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у
поступку јавне набавке су:
а) Бланко сопствена меница за озбиљност понуде- Понуђач се обавезује да у
тренутку достављања понуде, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Понуђач уз
меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне
банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за
заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А) менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено),а које мора да садржи назив:
корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1)
предмет јавне набавке( Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности, Партија ___(Понуђач уписује број партије за коју доставља
менично овлашћење), број ЈН МВ VII-1-1-3)
износ на који се издаје (10%од укупне вредностиуговора без ПДВ-а)
рок важности (_________ (минимум тридесет)дана дужи од истека рока важности
понуде)
Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму,
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање)и
Г) доказ о регистрацији менице.

ЈН МВ IV-1-1-3
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Пример меничног овлашћења:
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за озбиљност понуде
На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70
и 57/89, „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични
дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за озбиљност понуде
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:

Седиште и адреса:

Матични број:

Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Општина Сремски Карловци

Седиште и адреса:

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Матични број:

08139199

Порески број:
102828498

Текући рачун:

ЈН МВ IV-1-1-3

840-151640-41

страна 21 од 56

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке услуга –
Eкономско оснаживање избеглица кроз доходовне активности, Партија број
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Понуђач уписује број и назив партије за коју доставља менично овлашћење), број
ЈН МВ VII-1-1-3. )
.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који траје све до рока
важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износ
од
______________________дин.(словима:___________________________________________)
што представља 10% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног меничног дужника
М.П.

____________________

ЈН МВ IV-1-1-3
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б) Бланко сопствена меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје
пословне банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1)
предмет јавне набавке (Eкономско оснаживање избеглица кроз доходовне активности,
Партија ___(Понуђач уписује број партије за коју доставља менично овлашћење),
број ЈН МВ VII-1-1-3.)
• износ на који се издаје (10% од укупне вредностиуговора без ПДВ-а)
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора)
Б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето
менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.

ЈН МВ IV-1-1-3
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Пример меничног овлашћења:
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за добро извршење посла
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични
дужник предаје
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за добро извршење посла
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ

Општина Сремски Карловци

Седиште и адреса:

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

Матични број:

08139199

Порески број:

102828498

Текући рачун:

840-151640-41

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних
услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке–
Eкономско оснаживање избеглица кроз доходовне активности, Партија број
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Понуђач уписује број и назив партије за коју доставља менично овлашћење),број ЈН
МВ VII-1-1-3
.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека рока важности уговора.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи
менично
овлашћење
на
износод______________________динара.(словима:________________________________)
што представља 10% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна
ЈН МВ IV-1-1-3
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Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.

Датум издавања овлашћења

Потпис овлашћеног меничног дужника
МП

____________________

_________________________

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају
заједнички. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима овај услов понуђач мора
испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведени услов.

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
• Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, Београд, Саве Машковића 3-5;www.poreskauprava.gov.rs
• Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановић 27а,www.sepa.gov.rs и у Министарству
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26;
http://www.mpzzs.gov.rs
• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26; http://www.minrzs.gov.rs/cir
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику,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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
ЈН МВ IV-1-1-3
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документацијеЈНМВ IV-1-2-9“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико је
два или више понуђача понудило исту цену и исти рок важења понуде, као
најповољнији ће бити изабран онај понуђач који је доставио доказ о располагању
више доставних возила.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде ДОСТАВИ ИЗЈАВУ дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице које
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
ЈН МВ IV-1-1-3
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
достављаРепубличкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail: javnenabavkesk@gmail.comили 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 обавештава све учеснике објављујући
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страницинајкасније у року од 2 данаод дана пријема захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (ТРИ) дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63, став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а исте није отклонио.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели
уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење за заштиту права је 5
(ПЕТ)дана од дана објављивања одлукена 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара попуњавањем налога за уплату на следећи начин:
• број жиро рачуна: 840-30678845-06,
• позив на број: број или ознака ЈН поводом које се подноси ЗЗП
• шифра плаћања: 153
• сврха плаћања: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака ЈН
• прималац: Буџет Републике Србије
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167 Закона
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен
у року од 8 данаод дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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НАПОМЕНА:
Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и овере печатом на означеним
местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел
уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис
одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора. Пожељно је да сви
документи поднети уз понуду буду повезанитраком - спиралом у целини и запечаћени,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете.
Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатака
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______од _________2019. године за јавну набавку
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности број
ЈН МВ VII-1-1-3
I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН

II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО

НАПОМЕНА: заокружити партију за коју се подноси понуда и попунити
образац понуде за ону партију за коју се конкурише. Ако се подноси понуда
за обе партије, умножити наведени образац.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача;
Порески идентификациони број (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.

ЈН МВ IV-1-1-3
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

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

ЈН МВ IV-1-1-3
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ОПИС

ПРОФЕСИОНАЛНИ ФЕН ЗА КОСУ
Техничке карактеристике: Снага 2500W. АЦ мотор.
Дужина напојног кабела: 3,00 m. Тежина: 525 g, 4 степена
регулације температуре, 2 брзине. Дугме за хладан
ваздух. Противклизни додаци. Одвојени прекидачи за
температуру и брзину. Керамичка решетка.
ПРЕСА ЗА КОСУ
Могућност подешавања температуре (од 100° С до
230°С), титанијумска плоча која има антистатички
ефекат. Режим рада: 120-230V/50-60Hz. Снага: 120V42W/230V-48W. Дужина грејне површине: 90 mm.
Димензије плоче: 24х90 mm. Ротирајући кабел 360°,
дужина кабла: 2900 mm.
ФРИЗЕРСКА СТОЛИЦА ЖЕНСКА
Мах. висина седишта: 650 mm. Мин. висина седишта: 540
mm. Ширина седишта: 520 mm. Носивост хидраулике:
130 kg. Тапацирунг: Еко кожа. Боја седишта: Црна. Боја
базе: хром. Материјал наслона за руке: Дрво, боја
наслона за руке: Браон
ДЕЧИЈА ФРИЗЕРСКА РАДНА СТОЛИЦА
Гас пумпа, подесивост по висини, mах. висина: 860 mm,
min. Висина: 600 mm. Носивост хидраулике: 80 kg.
Тапацирунг: еко кожа. Боја седишта: црна
ДРЖАЧ И НАСЛОН ЗА НОГЕ
Ширина: 36 сm, дужина: 20 сm, висина: 20 сm. Метална
конструкција. Стопице подесиве по висини. Боја: хром.
МАШИНИЦА ЗА ШИШАЊЕ
Електромагнетни мотор (6000 SPM). Подесива сечива: од
0,5 mm до 2,4 mm. Сет садржи: Машиницу mXpro, 4
додатна заменљива чешља (од 3 mm до 12 mm). Четкица
за чишћење,режим рада: 230-240 V ~ 50 Нz, 10 W
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ – КЕРАМИЧКА
Са синтетичким иглицама КIEPENano – Tеch
ЧЕТКА ЗА РАШЧЕШЉАВАЊЕ КОСЕ
Рашчешљава и најзамршенију косу. Одлична за масажу
темена главе и побољшану циркулацију. За све типове
косе, поготово крхку и ломљиву. Корисна за третирану и
фарбану косу.
ЧЕТКА ЗА ИСПРАВЉАЊЕ КОСЕ
Димензије(LxV): 130 mm х 115 mm. Дужина дршке: 120
mm. Иновативна структура иглица за ефикасну негу косе.
Једноставно и нежно рашчешљавање косе, за додатни сјај
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

и волумен. Масажа коже главе у складу са принципима
традиционалне кинеске медицине. Погодна за све типове
косе, чак и за косу склону кидању.
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ
троугласта керамичка са синтетичким иглицама
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ
Дрвена са синтетичком длаком.Синтетичка длака отпорна
на топлоту.Дрвена дршка са додатком за раздвајање
праменова. Округла, пречник 92 mm. Дужина длаке 18
mm. Дужина четке:240 mm.Тежина четке: 150 g.
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ КЕРАМИЧКА СА
СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Има синтетичке длаке и додатак за одвајање праменова.
Димензије: округла, пречник: 56 mm, ширина тела четке:
38 mm. Дужина длаке: 9 mm, дужина четке: 270 mm
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ КЕРАМИЧКА СА
СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Пречник са длаком: 61 mm, пречник керамике: 43 mm,
дужина длаке: 9 mm, дужина четке: 250 mm. Садржи
магнет на дну дршке који служи за практичније одлагање.
ЧЕТКА ЗА ФЕНИРАЊЕ ЧЕТВРТАСТА
КЕРАМИЧКА СА СИНТЕТИЧКИМ ИГЛИЦАМА
Пречник са длаком: 69 mm, пречник керамике: 45 mm,
дужина длаке: 12 mm, дужина четке 255 mm
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ KIEPE BLUE Fire
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: конвексно, клизно
шишање. Облик: Offset. Материјал: јапански челик, 440C
карбонски ојачан.
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: diamond sharp slide
cuting (клизно шишање). Облик: Регулар. Материјал:
нерђајући угљени челик Аisi 420 каљење вршено у
контролисаној атмосфери,позлаћене маказе.
МАКАЗЕ ЗА ШИШАЊЕ
Величина: 5,5“ (14 сm). Сечиво: обострано diamond
sharpсечиво. Облик: Регулар, број зуба: 21. Материјал:
обогаћен карбонски нерђајући челик Аisi 420 каљење
вршено у контролисаној атмосфери.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Керамичка цев, пречник цеви: 10 mm. Дигитално
подешавање температуре, температурни опсег:110°С –
210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено загревање
дуж целе цеви фигара. Аутоматско искључивање након 60
минута некоришћења. Ротирајући напојни кабел дужине
3 m.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Равна керамичка цев, пречник цеви: 45 mm. Дигитално
подешавање температуре, температурни опсег:110°С –
210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено загревање
дуж целе цеви фигара. Аутоматско искључивање након 60
минута некоришћења. Ротирајући напојни кабел дужине
3 m.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ФИГАРО ЗА КОСУ
Кугличаста керамичка цев, пречник цеви: 15-26 mm.
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21.

22.

23.

24.

25.
26.

Дигитално подешавање температуре, температурни
опсег:110°С–210°С. Изузетно брзо загревање. Уједначено
загревање дуж целе цеви фигара. Аутоматско
искључивање након 60 минута некоришћења. Ротирајући
напојни кабел дужине 3 m.
ПРЕСА ЗА КОСУ ЗА ЦИК – ЦАК ТАЛАСЕ
Керамичке цик-цак плоче. Димензија плоче: 9х4,4 сm.
Брзина загревања: 10 секунди до 110°С, 30 секунди до
180
°С.
Дигитално
подешавање
температуре,
температурни
опсег:
110°-220°С.
Аутоматско
искључивање након 60 минута некориштења. Напојни
кабел дужине 3 m
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 63
mm, боја: пинк.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 20
mm, боја: зелена.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 24
mm, боја: пинк.
САМОЛЕПЉИВИ ВИКЛЕРИ
Паковање садржи 12 ком. Дужина: 63 mm, пречник: 16
mm, боја: плава.
ПРИРОДНА КОСА НА ТРЕСИ SHE
50 – 60 cm, Средње плава
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2
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Укупно:

У законски предвиђеном року на жиро- рачун
добављача; након испоруке добара и достављене
фактуре са отпремницама исправно комплетно
попуњеним (отпремница мора да садржи цену,
количину, податке о корисницима и мора бити
потписана)

Начин и рок плаћања:

Рок завршетка предметне услуге:
7 дана од дана обострано потписаног уговора
Место извршења услуге
Сремски Карловци, на кућне адресе корисника
______ дана (минимално 30 дана од дана отварања понуда)

Рок важења понуде

М. П.
_____________________________
Датум
ЈН МВ IV-1-1-3

________________________________
Понуђач
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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

II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО
Ред.
број

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8

ОПИС

ПРОФЕСИОНАЛНИ
МУЛЧЕР
СА
ЧЕЛИЧНИМ НОЖЕВИМА ЗА МЛЕВЕЊЕ ДЕБЉИХ
ГРАНА И БИЉНИХ ОСТАТАКА, РОБУСАНса
карданом
Радни захват 162 сm, потребна снага трактора 35 – 48 КS
АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
Улазни напон 1fVас+/-15%, улазна снага kW 6, осигурач
220/230 Т/а 25, електрода 1 до 5 mm, Струја заваривања
TIG, Струја заваривања ММА А А 10-200А 10-180А,
Напон лука V 11-28V, Напон празног хода: минута циклус
2 сата, тест TIG/MMA % 200/180a/140% 160/160a/60%
140/140A/100%. Димензије mm 120х165х270. Тежина 6
kg.
ЕЛЕКТРОДА РУТИЛНА Ø2,5 mm
ЕЛЕКТРОДА РУТИЛНА Ø3,25 mm
ЕЛЕКТРОДА БАЗИЧНА Ø2,5 mm
ЕЛЕКТРОДА БАЗИЧНА Ø3,25 mm
ПРОФЕСИОНАЛНА ХАМЕР БУШИЛИЦА
ЗА БЕТОН
Номинална улазна снага 880W. Енергија ударца 3,2 Ј.
Број удараца 0-4000 min, номинални број обртаја 0-900
min, тежина 3,1 kg. Пречник бушења бетона 4-28 mm.
Пречник бушења у металу 13 mm. Максимални пречник
бушења у дрвету 30 mm. Испорука: кофер Lboxx, додатна
дршка, граничник, две главе: измењива брзостезна глава,
SDS- плус измењива стезна глава.
ПРОФЕСИОНАЛНА БРУСИЛИЦА
Номинална улазна снага од 2050-2150 W, број обртаја
6.500 о/min, пречник плоче 230 mm, главна дршка равни,
тежина 5,0 – 5,2 kg
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17.

18.

СЕТ У АЛУМИНИЈУМСКОМ КОФЕРУ 11делни
SDS- плус бургије, шпиц, секач
ПРОФЕСИОНАЛНЕ
ТРОДЕЛНЕ
МЕРДЕВИНЕ
3 крака по 14 степеника 3х14, димензија крака 4,10 m,
тежина мердевина 35-36 kg, могу се монтирати у три
положаја: I положај дохватна висина 4,50 – 4,70 m, II
положај дохватна висина 7 m, III положај дохватна
висина 9,50 – 9,70 m, димензија профила 100 х 25 mm,
димензија газишта 30 х 30 mm, максимална дозвољена
тежина 150 kg, на доњим крајевима због стабилности
мора да има минимум два стабилизатора, такође због
сигурности корисника мердевине морају да имају
стандард TUV који треба приложити уз понуду.
ЕЛЕКТРИЧНА МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН
Напон: 220 V, снага 1000W, буре 200 lit, носивост 150 kg,
време мешања до 120 sec, ојачани бубањ са повећаном
дебљином зида, мотор са заштитом од прегревања,
снажан носећи лежај, прекидач за брзо искључивање
ПРОФЕСИОНАЛНИ Електрични ЧЕКИЋ ЗА
РАЗБИЈАЊЕ
Номинална улазна снага 1.150 W, енергија ударца 8,3 Ј,
број удараца при номиналном броју обртаја 1.300 – 2.900
мин-1. Тежина 6,2 kg, димензије алата (ширина) 105 mm,
димензије алата (дужина) 480mm, димензије алата
(висина) 235 mm, држач алата SDS-mах
ПРОФЕСИОНАЛНА АКУ БУШИЛИЦА 12 V
Испорука у коферу, две батерије од 12 V – mах 1,3 Аh,
пуњач, 2 брзине: 1. Брзина 0-300 mах (о/min), 2. Брзина
0-950 mах (о/min), mах момент 25 Nm, стезна глава mах
10 mm, време пуњења 1 – 1,5h, mах тежина 1,7 kg
ПРОФЕСИОНАЛНА БРУСИЛИЦ А
Улазна снага 850 W, број обртаја 11.000 о/min, пречник
плоче 125 mm, тежина 1,8 – 2 kg
АЛУМИНИЈУМСКА
СКЕЛА
СА
ПЛАТФОРМОМ ОТПОРНОМ НА ВОДУ
Три крака по 6 степеника, висина скеле са оградом 5,60 –
5,70 m, висина платформе 4,80 – 5,0 m, дохватна висина
6,60 – 6,80 m, димензије покретног постоља 125-235х220,
тежина скеле минимум 95 kg, димензија платформе
188х52 сm, mах носивост 250 kg, пречник профила 75 х
25 mm, пречник газишта 30 х 30 mm
ЕЛЕКТРИЧНА КРУЖНА ТЕСТЕРА
Напон 230 V~ 50 Нz, снага: 1400 W, број обртаја:
5200/min, дубина реза код 90°/45°: 66/45 mm, резни лист:
О 190 х О 30 х 2,5 mm/24 Z. Регулација дубине резања
без алата, Softstart
ПРОФЕСИОНАЛНА МОТОРНА ТЕСТЕРА
Снага/запремина цилиндра: 5,7 КS/70.7 сm³. Дужина
водилице: 45 сm, тежина без водилице и ланца: 6,6 kg
ПРОФЕСИОНАЛНИ МОТОРНИ ТРИМЕР
Снага/запремина цилиндра: 2,9 КS/44,3 сm³. Тежина: 8,0
kg
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19.

20.

МОТОРНИ ТРИМЕР
Бензинска коса – тример 2.2 КS – ВВС 52/1 Бавари,
квалитетни двотактни мотор. Двострука дршка са
уграђеним свим радним функцијама. Двострука дршка од
алуминијума за лагано и прецизно руковање.
Алуминијумска осовина за рад без умора. Заштита од
ножева. Нож са 3 зуба. Ремен за ношење (на једно раме).
Електроничко паљење. Центрифугална спојка за резни
додатак. Снага: 1,65 kW (2,2 НР). Мотор двотактни.
Капацитет: 52 ссm. Ширина реза са концем: 45 сm.
Дужина конца: 2,5 m. Пречник конца: Ø 2mm. Рез са
ножем: 25,5 сm. Запремина резервоара горива: 1.1 l. Обим
испоруке: глава са струном, трокраки нож, ремен за
ношење. Тежина: 7,1 kg
КОЛИЦА 940ЕV4 + 4 SОS УЛОШКА – 191
АЛАТ
- Виљушкасти кључеви 110/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
- Виљушкасто-окасти кључеви, дуги 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- Окасти кључеви 180/1 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32
- Кључеви имбус лоптасти на пластичном држачу
220/3СПХ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Кључеви имбус са ТX профилом и рупицом на
пластичном држачу 220/7ТXПХ ТР 9, ТР 10, ТР
15, ТР 20, ТР 25, ТР 27, ТР 30, ТР 40
- СОС уложак за алат вл964/28СОС564 x364 x 30
(за целу фиоку), 7 фиока (5 фиока су димензија
563x365x70 mm, 2 фиоке су димензија
563x410x150 mm), статичка носивост колица без
точкова: 1600 kg, носивост сваке фиоке
појединачно: 40 kg, механизам за затварање
штити од нежељеног отварања фиока. Материјал:
хладноваљани лим од нискоугљеничних челика St
12 (DIN 1623-Т1), дебљина лима: 0,8 mm; 1 mm
на поклопцу колица
- Одвијачи ТВI пљоснати 605ТВI 0.5 x 3.0 x 80,
0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x
8.0 x 175
- Одвијачи ТВI крстасти РН 615 ТВI РН 0 x 60, РН
1 x 80, РН 2 x 100, РН 3 x 150
- Одвијачи ТВI крстасти РН кратки 626 ТВI РН 1 x
25, РН 2 x 25
- Одвијачи ТВI пљоснати кратки 627ТВI 1.0 x 5.5 x
25, 1.2 x 6.5 x 25
- Одвијачи ТВI са ТX профилом 621ТВI ТХ6, ТХ
8, ТХ 10, ТХ 15, ТХ 20, ТХ 25, ТХ 27, ТХ 30, ТХ
40
- Кључ насадни са ТВI ручком 629ТВI 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13
- СОС уложак за алат вл964/33SОS 564 x364 x 30
(за целу фиоку)
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-

Кључеви насадни, прихват 1/4’’ 188/2 6р 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Кључеви насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/4’’ 189/2 Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 10, Е
11
Кључеви насадни имбус, прихват 1/4’’ 187/2НX
3, 4, 5, 6, 7
Кључеви насадни са ТX профилом, прихват 1/4’’
187/2ТX ТX 8, ТX 10, ТX 15, ТX 20, ТX 25, ТX
27, ТX 30, ТX 40
Кључеви насадни са пљоснатим врхом, прихват
1/4’’ 187/2SL 0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x
1.2
Кључеви насадни крстасти, РН профил, прихват
1/4’’ 187/2РН РН 1, РН 2, РН 3
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4’’ 188.1/1АBI
1/4”
Ручица са зглобом, прихват 1/4’’ 188.2/2ВI 1/4”
Т-ручка, прихват 1/4’’ 188.3/2 1/4”
Наставак дуги, прихват, 1/4’’ 188.4/2 1/4” x 55,
1/4” x 150
Зглоб кардански, прихват 1/4’’ 188.6/2 1/4”
Адаптер, прихват 1/4’’ 188.7/2 1/4” - 3/8”
Наставак са одвијач дршком, прихват 1/4’’ 188.8
1/4”
Кључ насадни, прихват 1/2’’ 190/1 6р 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30,
32
Кључ насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/2’’ 191/1 Е 10, Е 11, Е 12, Е 14
Кључ насадни имбус, прихват 1/2’’ 192/2НX 6, 7,
8, 9, 10, 12
Кључ насадни са ТX профилом, прихват 1/2’’
192/2ТX ТX 30, ТX 40, ТX 45, ТX 50
Кључ насадни дуги са ZX профилом, прихват
1/2’’ 192/2ЗXL М 6, М 8, М 10, М 12
Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2’’ 190.1/1АВI
1/2”
Ручица са зглобом, прихват 1/2’’ 190.2/1ВI 1/2” x
380
Т-ручица, прихват 1/2’’ 190.3/1 1/2”
Наставак, прихват 1/2’’ 190.4/1 1/2” x 250, 1/2” x
125
Зглоб кардански, прихват 1/2’’ 190.6/2 1/2”
SОS уложак за алат vl964/36SОS 564 x 364 x 30
(за целу фиоку
Кључеви насадни, прихват 1/4’’ 188/2 6р 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Кључеви насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/4’’ 189/2Е 4, Е 5, Е 6, Е 7, Е 8, Е 10, Е 11
Кључеви насадни имбус, прихват 1/4’’ 187/2HX
3, 4, 5, 6, 7
Кључеви насадни са ТX профилом, прихват 1/4’’
187/2ТXТX 8, ТX 10, ТX 15, ТX 20, ТX 25, ТX 27,

ЈН МВ IV-1-1-3
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ТX 30, ТX 40
Кључеви насадни са пљоснатим врхом, прихват
1/4’’ 187/2SL 0.8 x 4 x 0.8, 1,0 x 5,5 x 1, 1,2 x 7 x
1.2
- Кључеви насадни крстасти, РН профил, прихват
1/4’’ 187/2РН РН 1, РН 2, РН 3
- Чегртаљка двосмерна, прихват 1/4’’ 188.1/1АВI
1/4”
- Ручица са зглобом, прихват 1/4’’ 188.2/2ВI 1/4”
- Т-ручка, прихват 1/4’’ 188.3/2 1/4”
- Наставак дуги, прихват 1/4’’ 188.4/2 1/4” x 55,
1/4” x 150
- Зглоб кардански, прихват 1/4’’ 188.6/2 1/4”
- Адаптер, прихват 1/4’’ 188.7/2 1/4” - 3/8”
- Наставак са одвијач дршком, прихват 1/4’’ 188.8
1/4”
- Кључ насадни, прихват 1/2’’ 190/1 6p 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30,
32
- Кључ насадни са унутрашњим ТX профилом,
прихват 1/2’’ 191/1 Е 10, Е 11, Е 12, Е 14
- Кључ насадни имбус, прихват 1/2’’ 192/2НX 6, 7,
8, 9, 10, 12
- Кључ насадни са ТX профилом, прихват 1/2’’
192/2ТXТX 30, ТX 40, ТX 45, ТX 50
- Кључ насадни дуги са ZX профилом, прихват
1/2’’ 192/2ZХL М 6, М 8, М 10, М 12
- Чегртаљка двосмерна, прихват 1/2’’ 190.1/1АВI
1/2”
- Ручица са зглобом, прихват 1/2’’ 190.2/1 ВI 1/2”
x 380
- Т-ручица, прихват 1/2’’ 190.3/1 1/2”
- Наставак, прихват 1/2’’ 190.4/1 1/2” x 250, 1/2” x
125
- Зглоб кардански, прихват 1/2’’ 190.6/2 1/2”
- SОS уложак за алат vl964/36 SОS 564 x 364 x 30
(за целу фиоку)
- Клешта комбинована 406/1ВI 180
- Клешта грип 430/3 250
- Клешта папагај 445/1ВI 240
- Сечице косе 466/1 ВI 180
- Клешта шпицаста права 508/1 ВI 200
- Клешта шпицаста савијена 512/1 ВI 200
- Клешта за сегер, спољна, права 532PLUS/1DP
180 x 19 - 60
- Клешта за сегер, спољна, савијена 534 PLUS/1DP
180 x 19 - 60
- Клешта за сегер, унутрашња, права 536
PLUS/1DP 180 x 19 - 60
- Клешта за сегер, унутрашња, савијена 538
PLUS/1DP 180 x 19 - 60
- Чекић браварски 812400
- Обележивач 642/6
СЕТ ПРОФЕСИОНАЛНИХ НАСАДНИХ КЉУЧЕВА
1/2" (10-32 mm/24 kоm),
-
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НОРВЕШКИ РАДИЈАТОР ЦРНИ
Снага 2000W, диг. термостат, димензије 1394х370 mm
ИБЕРДЕК СА 5 КОНЦА
Ибердек за поруб. Максимална брзина дo 5.500 u/min,Три
игле, Коришћење 3 или 5 конца, Дужина бода дo 4,5mm,
Ширина штепа (размак игала) 5.6 или 6,4mm, Подизање
папучице дo 7mm, Аутоматско подмазивање, LED
осветљење уграђено, Могућност подешавања брзине,
Позиција игле, 220/380 V,Модел игала UY128GAS
ШТЕПЕРИЦА МАНУЕЛНА
Брзина машине 5.000 u/min, Аутоматско подмазивање,
Сигурносни прекидач, Машина поседује заштиту од
превеликe/премалe волтаже, Подизање папучице 5-13mm,
За лаке и средње материјале, Дужина бода дo 5mm,
Подешавање брзине, Позиција игле, Панел за лако
подешавање брзине машине и позиције игле, Димензија
главе машине: 645*248*550 (mm), Тежина машине:
32/38,7 kg,LED лампа монтирана на машини
ИБЕРДЕК ЗА ПАСПУЛИРАЊЕ
Максимална брзина до 6500 u/min, 3 игле и 5 конаца.
Размак игала 5,6 или 6,4. Висина подизања стопице 6,3
mm. Дужина штепа: mах 4,4 mm. Аутоматско
подмазивање. Поседује диференцијални транспорт за
различите материјале 1,2 – 3,6
УНИВЕРЗАЛНА ПРЕСА ЗА ДРИКЕРЕ, НИТНЕ И
ДУГМАД ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ

Ком

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1
Укупно:
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У законски предвиђеном року на жиро- рачун
добављача; након испоруке добара и достављене
фактуре са отпремницама исправно комплетно
попуњеним (отпремница мора да садржи цену,
количину, податке о корисницима и мора бити
потписана)

Начин и рок плаћања:

Рок завршетка предметне услуге:
7 дана од дана обострано потписаног уговора
Место извршења услуге
Сремски Карловци, на кућне адресе корисника
______ дана (минимално 30 дана од дана отварања понуда)

Рок важења понуде

М. П.
_____________________________
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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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН
(уписати број и датум понуде__________________________)
за јавну набавку мале вредности: Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број, ЈН МВ VII-1-1-3, Партија број I

понуђача:
Редн
и
број

ОПИС набавке

1.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

2.

ТРОШКОВИ РАДА

3.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Процентуално учешће

4.
5.
6.
100 %

УКУПНО

редни број
ОПИС НАБАВКЕ

1.

УКУПНА
ВРЕДНОСТ без
ПДВ-а

ПДВ
у%

у дин.

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
са
ПДВ-ом

Економско оснаживање
избеглица кроз доходовне
активности број, ЈН МВ VII-11-3, Партија број I, ОПРЕМА
ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН

М. П.
_____________________________
Датум
ЈН МВ IV-1-1-3

________________________________
Понуђач
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Напомене:
„Образац структуре цене“ 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

ЈН МВ IV-1-1-3

страна 43 од 56

II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО
(уписати број и датум понуде__________________________)
за јавну набавку мале вредности: Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број, ЈН МВ VII-1-1-3, Партија број II
понуђача:
ОПИС набавке

Редни број

1.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

2.

ТРОШКОВИ РАДА

3.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Процентуално учешће

4.
5.
6.
100 %

УКУПНО

редни број

УКУПНА
ВРЕДНОСТ без
ПДВ-а

ОПИС НАБАВКЕ

1.

ПДВ
у%

у дин.

УКУПНА
ВРЕДНОСТ
са
ПДВ-ом

Економско оснаживање избеглица кроз
доходовне активности број, ЈН МВ
VII-1-1-3, Партија број II, МАШИНЕ,

АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И
ОСТАЛО

М. П.
_____________________________
Датум

ЈН МВ IV-1-1-3

________________________________
Понуђач
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Напомене:
„Образац структуре цене“ 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

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности Економско оснаживање избеглица кроз
доходовне активности број ЈН МВ VII-1-1-3, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима, и то за партију (заокружити):
-

-

ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН, Партија број I
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО, Партија број II

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу 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. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат
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IX 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке услуга:Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број ЈН МВ VII-1-1-3, испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку и то ( заокружити
партију):
I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН,
II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измириодоспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији)

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број ЈН МВ VII-1-1-3, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то
(заокружити партију):
I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН,
II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
4) Подизвођач је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и немазабрану обављања делатности, која је на снази у
време подношења понуда (чл.75, став 2 Закона)
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75, СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке мале вредности:
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности број ЈН МВ VII-1-1-3
потврђује да јепоштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (заокружити партију)
I ПАРТИЈА:
ОПРЕМА ЗА ФРИЗЕРСКИ САЛОН,
II ПАРТИЈА:
МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI МОДЕЛ УГОВОРА
I ПАРТИЈА
УГОВОР за јавну набавку добара
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности
број ЈН МВ VII-1-1-3
Партија број I- Опрема за фризерски салон

Закључен дана _______ 2019. године, између:
1. ОПШТИНСКА УПРАВА, Општине Сремски Карловци,са седиштем у Сремским
Карловцима, улица: Трг Бранка Радичевића бр.1, ПИБ: 102828498, Матични број:
08139199,коју заступа Стефан Стевић, начелник Општинске управе, (у даљем тексту
Наручилац) са једне стране и

2. ________________________ из ____________, улица_____________, као најуспешнији
понуђач(у даљем тексту Добављач), кога заступа____________________,
МБР:_______________, ПИБ ____________, број рачуна __________________код
______________ банке са друге стране.

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора су добра за Економско оснаживање избеглица кроз
доходовне активности број ЈН МВ VII-1-1-3, Партија број I, Опрема за фризерски
салон.
Члан2.
Уговорне стране су сагласне да Добављач предметних добара овог Уговора, изврши
обавезу у свему по понуди број _______ од _______2019. године, коју је Наручилац
прихватио и која је саставни део овог Уговора.
Члан 3.
На основу прихваћене понуде Добављач предметних добара уговорне стране
утврђују да укупна цена износи __________________динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом
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Укупна вредност набавке ће се исплаћивати са опредељених средстава у буџету
Општине и Плану јавних набавки за 2019. годину, уплатом на жиро-рачун добављача,у
законски предвиђеном року; након испоруке добара и достављене фактуре са
отпремницама исправно комплетно попуњеним (отпремница мора да садржи цену,
количину, податке о корисницима и мора бити потписана). Све обавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за
ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.
Уговорне стране сагласно изјављују да су цене добара изражене у понуди
Добављача фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.
Члан 5.
Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи у року од 7 дана
ода дана обострано потписаног уговора.

Члан 6.
Гарантни рок предметних добара износи ____ (месеци) рачунајући од дана
испоруке предмета набавке.

Члан 7.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи робу траженог квалитета из
спецификације/ понуде. Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају
никакве недостатке односно да имају карактеристике које су у складу са понудом
Добављача.
Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара
уговореном квалитету или има скривене мане, или је оштећена у транспорту, Добављач је
у обавези да замени исту у року од 3 дана од момента пријаве наручиоца.

Члан 8.
Добављач се обавезује да предмет Уговора испоручи на адресу крајњег корисника,
на основу листе корисника.
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Члан 9.
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу
бланко сопствену меницуза добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне банке. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1)
предмет јавне набавке (Eкономско оснаживање избеглица кроз доходовне активности,
Партија број I, број ЈН МВ VII-1-1-3.)
• износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а)
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора)
Б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето
менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.

Члан 10 .
Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,
закључењем Анекса уговора, применом члана 115. Закона о јавних набавкама.

Члан 11.
Наручилац ће одредити лица која ће вршити надзор над реализацојом овог уговора
и о томе ће обавестити Добављача.
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Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези уговара решавају
споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је
Привредни суд у Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:
______________________

Наручилац:
________________________
Начелник Општинске управе
Стефан Стевић
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XII МОДЕЛ УГОВОРА
II ПАРТИЈА
УГОВОР за јавну набавку добара
Економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности
број ЈН МВ VII-1-1-3
Партија број IIМАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА ТЕЛА И ОСТАЛО

Закључен дана _______ 2019. године, између:

3. ОПШТИНСКА УПРАВА, Општине Сремски Карловци,са седиштем у Сремским
Карловцима, улица: Трг Бранка Радичевића бр.1, ПИБ: 102828498, Матични број:
08139199,коју заступа Стефан Стевић, начелник Општинске управе, (у даљем тексту
Наручилац) са једне стране и
4. ________________________ из ____________, улица_____________, као најуспешнији
понуђач(у даљем тексту Добављач), кога заступа____________________,
МБР:_______________, ПИБ ____________, број рачуна __________________код
______________ банке са друге стране.

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране.
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора су добра за Економско оснаживање избеглица кроз доходовне
активности број ЈН МВ VII-1-1-3, Партија број II, МАШИНЕ, АЛАТИ, ГРЕЈНА
ТЕЛА И ОСТАЛО
Члан2.
Уговорне стране су сагласне да Добављач предметних добара овог Уговора, изврши
обавезу у свему по понуди број _______ од _______2019. године, коју је Наручилац
прихватио и која је саставни део овог Уговора.
Члан 3.
На основу прихваћене понуде Добављач предметних добара уговорне стране
утврђују да укупна цена износи __________________динара без ПДВ-а, односно
______________ динара са ПДВ-ом
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Укупна вредност набавке ће се исплаћивати са опредељених средстава у буџету
Општине и Плану јавних набавки за 2019. годину, уплатом на жиро-рачун добављача,у
законски предвиђеном року; након испоруке добара и достављене фактуре са
отпремницама исправно комплетно попуњеним (отпремница мора да садржи цену,
количину, податке о корисницима и мора бити потписана). Све обавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће им за
ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.
Уговорне стране сагласно изјављују да су цене добара изражене у понуди
Добављача фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.
Члан 5.
Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи у року од 7 дана
ода дана обострано потписаног уговора.

Члан 6.
Гарантни рок предметних добара износи ____ (месеци) рачунајући од дана
испоруке предмета набавке.

Члан 7.
Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи робу траженог квалитета из
спецификације/ понуде. Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају
никакве недостатке односно да имају карактеристике које су у складу са понудом
Добављача.
Уколико роба нема одговарајуће техничке карактеристике или не одговара
уговореном квалитету или има скривене мане, или је оштећена у транспорту, Добављач је
у обавези да замени исту у року од 3 дана од момента пријаве наручиоца.

Члан 8.
Добављач се обавезује да предмет Уговора испоручи на адресу крајњег корисника,
на основу листе корисника.
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Члан 9.
Добављач се обавезује да у тренутку закључењау говора, преда Наручиоцу
бланко сопствену меницуза добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију
захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне банке. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање.
Уз меницу мора бити достављено:
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив:
• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1)
предмет јавне набавке (Eкономско оснаживање избеглица кроз доходовне активности,
Партија број II, број ЈН МВ VII-1-1-3.)
• износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а)
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора)
Б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,
В)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и
Г) доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето
менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове
од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.

Члан 10 .
Овај уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна,
закључењем Анекса уговора, применом члана 115. Закона о јавних набавкама.

Члан 11.
Наручилац ће одредити лица која ће вршити надзор над реализацојом овог уговора
и о томе ће обавестити Добављача.
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Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези уговара решавају
споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је
Привредни суд у Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерка.

Извршилац:
______________________

Наручилац:
________________________
Начелник Општинске управе
Стефан Стевић
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