
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-2/20  
 

1/51 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                   
 

 
Д О М    ЗДРАВЉА     НИШ 

______________________________________________________________ 
Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БР. 7-2/20 
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИШ, јануар 2020. 

 
                                                                                                 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-2/20  
 

2/51 
 
 

 

 

 

 
ДОМ    ЗДРАВЉА   НИШ 

 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7-2-1/20, Решења о 
образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 7-2-2/20, припремљена је: 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
У   ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР 7-2/20 

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1  
                                                                                                                                                                              

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о предмету јавне набавке 3 

II 
Подаци о предмету јавне набавке 
 

4 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета. 

5-12 

IV 
Услови  за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

13-22 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

23-28 

VI 
Образац понуде и структуре понуђене цене, са 
упутством како да се попуни 
 

29-42 

VII Модел уговора 43-44 

VIII Образац трошкова припреме понуде  
45 

IX Изјава  о независној понуди 46 

X Гаранција за озбиљност понуде 47 

XI Гаранција за добро извршење посла 48 

XII Изјава о списку корисника предметних добара 49 

XIII Изјава о гарантном року понуђених добара 50 

XIV Изјава о поседовању магацинског простора 51 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1.Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА НИШ 

Адреса наручиоца : ул. Војводе Танкосића бр.15, Ниш 

Врста наручиоца:  Здравство 

Интернет страница наручиоца:  www.domzdravljanis.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке бр. 7-2/20  - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1  
 
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5.Рок за доношење одлуке за доделу уговора 
 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од отварања понуда. 
 
 
6. Контакт – Одсек за јавне набавке Дома здравља Ниш    
                путем поште на адресу  Војводе Танкосића 15, Ниш 
                путем факса на број (018) 503 705, 
                путем електронске поште на адресу javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
 

1.Предмет јавне набавке бр.7-2/20 - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1  
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
 
       Предмет набавке је дефинисан у Општем  речнику набавке на позицији 
                44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи 
                44500000 - Алати, браве,кључеви,шарке 
                31731000 - Електротехнички материјали 
 
 
 
  2.Партије 
 
       Предмет јавне набавке је обликован у три партије. 
 
 

 НАЗИВ Процењене вредности без пдв-а 
Партија 1. Електроматеријал 1.200.000,00 
Партија 2. Браварски материјал 600.000,00 
Партија 3. Материјал за одржавање грејних 

инсталација 
500.000,00 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,  
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 
ПАРТИЈА БР.1 - ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 

Ред.број 
Опис 

Јед.мере Количина 
Ближе 

карактеристике Произвођач 

1 Батерија  12V V23GА ком. 1 Стандард   

2 Батерија  CR -2032 ком. 1 Стандард   

3 Батерија  SR-54 ком. 1 Стандард   

4 Батерија 1,5 алкална  ком. 1 Стандард   

5 Батерија 1,5В пуњива  ком. 1 Стандард   

6 Батерија 2700мАх ком. 1 
Батерија за 
аларме   

7 Батерија 6V ком. 1 Стандард   

8 Батерија 850мАх  ком. 1 
Батерија за 
аларме   

9 Батерија 9V ком. 1 Стандард   

10 Батеријска лампа ком. 1 Стандард   

11 Буксна неизолована ком. 1 Стандард   

12 
Дихтунг грејача  за мали бојлер-  
Горење                               ком. 1 Стандард   

13 
Дихтунг грејача за  мали бојлер-
Терморад  ком. 1 Стандард   

14 
Дихтунг грејача за мали бојлер-
Леов ком. 1 Стандард   

15 
Дихтунг грејача за мали бојлер-
Магногхром ком. 1 Стандард   

16 Диода  In 4007 ком. 1 Исправљачка   

17 Флуо цев 36w   ком. 1 6500К   

18 Флуо цеви 18w  ком. 1 6500К   

19 Гарнитура одвијача сет од 7 ком сет. 1 
Равни и 
крстасти   

20 Грејач  833w  за ТА пећ Магнхром ком. 1 Стандард   

21 
Грејач  833w  за ТА пећ Магнхром 
спирални ком. 1 Стандард   

22 
Грејач  833w за ТА пећ Цер  
цевасти                ком. 1 Стандард   

23 
Грејач 2000w  за мали бојлер-  
Горење ком. 1 Стандард   

24 
Грејач 2000w за  мали бојлер-
Терморад ком. 1 Стандард   

25 
Грејач 2000w за мали бојлер-
Леов ком. 1 Стандард   

26 
Грејач 2000w за мали бојлер-
Магногхром ком. 1 Стандард   

27 Грло Е27 ком. 1 Висеће   

28 Изолир трака    20м ком. 1 ПВЦ   
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29 Кабли коаксални 75 Ω м. 1 за ТВ   

30 Кабли пгп 3x1,5 м. 1 за инсталацију   

31 Кабли пгп 3x2,5 м. 1 за инсталацију   

32 Кабли пгп 5x2,5 м. 1 за инсталацију   

33 Кабли ППЈ        3x1.5  м. 1 за инсталацију   

34 Кабли ППЈ        3x2.5 м. 1 за инсталацију   

35 Кабли телефонски   вишепарични м. 1 Ј-Y(СТ) 1x2x0,8   

36 Канална кутија 16x16 ком. 1 ПВЦ   

37 Канална кутија 25x16 ком. 1 ПВЦ   

38 Канална кутија 25x25 ком. 1 ПВЦ   

39 Клема порцуланска 2,5 ком. 1 од 2,5   

40 Клема редна од 1,5 -16 ком. 1 од 1,5-16   

41 
Клешта комбинована вел.160 -
250 Униор или одговарајући ком. 1 Стандард   

42 Кондензатор 120мF ком. 1 Стартни   

43 Контакто CN 20 220 V ком. 1 Стандард   

44 Контакто CN 40 220 V ком. 1 Стандард   

45 Контактор  12А 230V ком. 1 Стандард   

46 Коса арматура ком. 1 порцуланска   

47 Кугла опал ком. 1 за арматуре   

48 

ЛЕД ПАНЕЛ 
600X600 6500К 48W 
3300LМ,светлост беле 
боје,уградни за армстронг 

ком. 1 

600X600 6500К 
48W,3300LM, 
светлост беле 
боје,уградни за 
армстронг   

49 Рам за лед панел 600X600 ком. 1 600X600 

50 
ЛЕД ПАНЕЛ- надградни 
600X600  48W ком. 1 600X600 

51 
Лустер клема – керамичка од 2,5 
мм2 двополна ком. 1 Стандард   

52 Мотор вент.за ТА пећ комплет ком. 1 Стандард   

53 ОG прикључница двополна  ком. 1 Стандард   

54 
Осигурач аутоматски   
од 10А-25А - B    ком. 1 Стандард   

55 
Осигурач разни -   
топљиви  од 6А – 25А   ком. 1 Стандард   

56 
Осигурач разни – 
топљиви  од 35А – 63А  ком. 1 Стандард   

57 Осигурачи ножасти NV00 125А ком. 1 Стандард   

58 Осигурачи ножасти NV00 35А ком. 1 Стандард   

59 Осигурачи ножасти NV00 50А ком. 1 Стандард   

60 Осигурачи ножасти NV00 63А ком. 1 Стандард   

61 Осигурачи ножасти NV00 80А ком. 1 Стандард   

62 Подсклоп са 3 прикљ.  ком. 1 
За продужне 
каблове   
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63 Подсклоп са 6 прикљ. ком. 1 
За продужне 
каблове   

64 Прекидач ком. 1 Стандард   

65 Прекидач кип  ком. 1 За бојлер   

66 Прекидач међугајтански ком. 1 За рефлекторе   

67 Прекидач ОG једнополни   ком. 1 Стандард   

68 Прекидач ОG серијски ком. 1 Стандард   

69 Прекидач серијски ком. 1 Стандард   

70 Прекидач за кварц ком. 1 Стандард   

71 Пригушница за флуо цеви  18W  ком. 1 Стандард   

72 Пригушница за флуо цеви 36 W ком. 1 Стандард   

73 Пробна лампа ком. 1 Стандард   

74 Проводник ком. 1 
Силиконски, 
1.5м2   

75 Пуњач за батерије ком. 1 За 3 батерије    

76 
Растер арматура  4x36W 
надградна ком. 1 Бела   

77 Растер арматура  4x36W уградна ком. 1 Бела   

78 
Растер арматура 4x18W 
надградна ком. 1 Бела   

79 Растер арматура 4x18W уградна ком. 1 Бела   

80 Разводна кутија дозна 100x100 ком. 1 Бела   

81 Разводна ОG кутија  80X80 ком. 1 Бела   

82 

Рефлектор 500  -  са 
маталхалогеномсијалицом,споља
шњи без сензора   ком. 1 Стандард   

83 Рефлектор од 150W ком. 1 Стандард   

84 
Сет гумица за вентилатор за ТА 
пећ ком. 1 Стандард   

85 Сијалица халогена јодна ком. 1 Стандард   

86 Сијалица лед грло Е 27 мин.10W ком. 1 минимум 10w   

87 Сијалице Е-27 100W ком. 1 Стандард   

88 Сијалице Е-27 40W ком. 1 Стандард   

89 Стартер      S10 ком. 1 Стандард   

90 Стартер      S2   ком. 1 Стандард   

91 Шухо  ком. 1 За у зид   

92 Шухо дупли ком. 1 За у зид   

93 Шухо III ком. 1 За у зид   

94 Светиљка лед  ком. 1 
паник лампа, 30 
лед диода 2w   

95 Т - разводник  ком. 1 Стандард   

96 
Телефон Панасоник КX ТG 1611-
FX(или одговарајући) бежични ком. 1 Стандард   

97 
Телефон Панасоник КX ТG 
1612(или одговарајући) бежични ком. 1 Стандард   
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98 
Телефон Панасоник КX-ТS 500-
FX   ком. 1 Стандард   

99 Телефонска прикључница  ком. 1 Стандард   

100 Телефонски конектор  ком. 1 За тел.кабли   

101 Телефонски спирални каблови             ком. 1 За Панасоник    

102 
Термобужир термоскупљајући  од 
1,5-10мм м. 1 Стандард   

103 
Термостат - за  мали 
бојлерТерморад- заштитни ком. 1 Стандард   

104 
Термостат - за мали бојлер-Леов 
радни и заштитни ком. 1 Стандард   

105 
Термостат - за мали бојлер-
Магногхром- радни   ком. 1 Стандард   

106 
Термостат - за мали бојлер-
Магногхром-радни и заштитни  ком. 1 Стандард   

107 Термостат собни  ком. 1 Стандард   

108 
Термостат -за  мали 
бојлерТерморад- радни ком. 1 Стандард   

109 

Термостат -за  мали 
бојлерТерморад -радни и 
заштитни                               ком. 1 Стандард   

110 
Термостат -за мали бојлер 
Горење радни   ком. 1 Стандард   

111 
Термостат -за мали бојлер 
Горење заштитни  ком. 1 Стандард   

112 
Термостат -за мали бојлер-
Горење радни и заштитни  ком. 1 Стандард   

113 
Термостат -за мали бојлер-Леов 
радни ком. 1 Стандард   

114 
Термостат -за мали бојлер-Леов 
заштитни   ком. 1 Стандард   

115 
Термостат -за мали бојлер-
Магногхром- заштитни  ком. 1 Стандард   

116 Тинол паста  ком. 1 Стандард   

117 Утикач II ком. 1 Стандард   

118 Утикач III ком. 1 Стандард   

119 Везица ПВЦ ком. 1 Стандард   

 
 
Понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 
- Набавка ће се вршити сукцесивно, по потреби до процењене вредности до 1.200.000,00 
динара без ПДВ-а   
 *  Обавезно навести произвођача понуђених добара 
 
 
 
 

Датум:      МП     Потпис овлашћеног лица: 
______________________                                                                                                   _____________________ 
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ПАРТИЈА БР.2 – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ  
 
 
Ред. 
број 
 

 
Опис 

 
Јед. 
мере 

 
Колич

ина 

 
Ближе 

карактеристике 
 

 
Произвођач 

1.  Бите уметак ПЗ1 ком. 1   

2.  Бите уметак ПЗ2 ком. 1   
3.  Бравица елзет - Бане Секулић 

или одговарајући 
ком. 1 Не пертлована 

(могућност 
отварања) 

 

4.  Бравица за стакло ком. 1 За бушено 
стакло 

 

5.  Бравица за ормар ком. 1 Метални, фи 
18x22 

 

6.  Бравица за врата 6,5 кључ- Бане 
Секулић или одговарајући 

ком. 1 Не пертлована 
(могућност 
отварања) 

 

7.  Бравица ПВЦ за врата ком. 1   
8.  Бравице прикивајуће ком. 1   
9.  Бравице елзет.мет.врата Бане 

Секулић или одговарајући 
ком. 1 Са ваљчићем, 

ширине 20мм 
 

10.  Бравица за врата 80У ком. 1   
11.  Брусна плоча 115/1/22 ком 1   
12.  Брусна плоча 115/3/22 ком. 1   
13.  Брусна плоча 115/6/22 ком. 1   
14.  Брусна плоча 180/6/22 ком. 1   
15.  Брусна плоча 180/2/22 ком. 1   
16.  Брусна плоча 180/1/22 ком. 1   
17.  Бургија за мали хилти фи 6 ком. 1   
18.  Бургија за мали хилти фи 8 ком. 1   
19.  Бургија за мали хилти фи 10 ком. 1   
20.  Бургија за мали хилти фи 12 ком. 1   
21.  Бургија за мали хилти фи 14 ком. 1   
22.  Бургија СДС МАX14 ком. 1   
23.  Бургија СДС ПЛУС8 ком. 1   
24.  Бургија спирална 2         ком. 1 ХСС-Е  
25.  Бургија спирална 4 ком. 1 ХСС-Е  
26.  Бургија спирална 2,5 ком. 1 ХСС-Е  
27.  Бургија спирална 4,5 ком. 1 ХСС-Е  
28.  Бургија спирална 3 ком. 1 ХСС-Е  
29.  Бургија спирална 3,5 ком. 1 ХСС-Е  
30.  Бургија спирална 5 ком. 1 ХСС-Е  
31.  Бургија спирална 5,5 ком. 1 ХСС-Е  
32.  Бургија спирална 6 ком. 1 ХСС-Е  
33.  Бургија спирална 6,5 ком. 1 ХСС-Е  
34.  Бургија спирална 7 ком. 1 ХСС-Е  
35.  Бургија спирална 7,5 ком. 1 ХСС-Е  
36.  Бургија спирална 8 ком. 1 ХСС-Е  
37.  Бургија спирална 8,5 ком. 1 ХСС-Е  
38.  Бургија спирална 9 ком. 1 ХСС-Е  
39.  Бургија спирална 9,5 ком. 1 ХСС-Е  
40.  Бургија спирална 10 ком. 1 ХСС-Е  
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41.  Дипломат затварач ком. 1 Величина 3  
42.  Држаље за лопату ком. 1   
43.  Електрода 2,5мм ком. 1 рутилна  
44.  Имбус кључ 12 ком. 1   
45.  Имбус кључ 14 ком. 1   
46.  Квака + штит  

Бане Секулић или одговарајући 
пар 1 Елоксирана, 

елзет 
 

47.  Квака + штит  
Бане Секулић или одговарајући 

пар 1 Елоксирана, 
кључ 

 

48.  Катанац 45 мм елзет ком. 1   
49.  Кламерице 8 мм ком. 1   
50.  Клизач за фиоке пар 1 40 цм  
51.  Кука за чивилук ком. 1 средња  
52.  Лајсна ивична ком. 1   
53.  Ланац 5мм м 1   
54.  Лежај 6001 ком. 1 затворен  
55.  Лежај 608 ком. 1 затворен  
56.  Лист бонеска ком. 1 ХСС  
57.  Лифт за столицу ком. 1   
58.  Лопата ком. 1   
59.  Лопата за снег ком. 1   
60.  Лопатица ком. 1 метална  
61.  Магнет за варење  ком. 1 са преклопником  
62.  Матица М6 ком. 1   
63.  Матица М8 ком. 1   
64.  Матица М12 ком. 1   
65.  Њихајућа спојница ком. 1 100мм  
66.  Носач фаха ком. 1 метални  
67.   Ножица кухињска ком. 1 ПВЦ,штелујућа, 

бела 
 

68.  Ножица кухињска ком. 1 Метална, 
штелујућа,сива 

 

69.  Опруга за браву ком. 1   
70.  Плочица за нивелацију ком. 1   
71.  Подлошка А6 ком. 1   
72.  Подлошка еластична 6 ком. 1   
73.  Подлошка М10 ком. 1   
74.   Подлошка М8 ком. 1   
75.  Полуокретаљка рајб. ком. 1 5цм  
76.  Поп нитна ком. 1   
77.  Прихватник за бравицу ком. 1 3,2x8  
78.  Пур пена 500 мл ком. 1 Пиштољска,ниск

оеспандирајућа 
 

79.  Прстен за кваку ПВЦ ком. 1   
80.  ПВЦ типли 6мм ком. 1   
81.  ПВЦ типли 8мм ком. 1   
82.  ПВЦ типли 10мм ком. 1   
83.  ПВЦ типли 12 мм ком. 1   
84.  Рингла за врата ком. 1 7цм  
85.  Резе за регале ком. 1   
86.  Ручица ПВЦ за прозор ком. 1 За ПВЦ прозор  
87.  Ручица за прозор ком. 1   
88.  Рукавице кратер ком. 1   
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89.  Скалпел ком. 1   
90.  Спојница намештај ком. 1   
91.  Штуцна ком. 1   
92.  Типли ПВЦ за кнауф ком. 1   
93.  Точак 125мм ком. 1 Фиксни 

( 100,2x85) 
 

94.  Точак 125мм ком. 1 Окретни 
(100,2x85) 

 

95.  Турпија за метал-права ком. 1 права  
96.  Турпија за метал-троугла ком. 1 троугла  
97.  Турпија за метал-округла ком. 1 округла  
98.  Турпија за дрво-права ком. 1 права  
99.  Турпија за дрво-полуокругла ком. 1 полуокругла  
100.  Точкић за лифт столицу ком. 1   
101.  Точкић за колица фи 125 окретни ком. 1 окретни  
102.  Точкић за колица фи 125 

стабилни 
ком. 1 стабилни  

103.  Угаоник ком. 1   
104.  Уметак за елзет ком. 1 30+35  
105.  Уметак за пвц врата ком. 1   
106.  Вијак 3,5x50 ком. 1   
107.  Вијак 4x40 ком. 1   
108.  Вијак 6x40 ком. 1   
109.  Вијак 3x40 ком. 1   
110.  Вијак 3,5x18 ком. 1   
111.  Вијак 3,9x16 ком. 1   
112.  Вијак 3,5x17 ком. 1   
113.  Вијак 3,5x45 ком. 1   
114.  Вијак 3x30 ком. 1   
115.  Вијак 4x60 ком. 1   
116.  Вијак 4,50x50 ком. 1   
117.  Вијак 4x18 ком. 1   

118.  Вијак 4x35 ком. 1   
119.  Вијак 5x20 ком. 1   
120.  Вијак 5x50 ком. 1   
121.  Вијак 6x100 ком. 1   
122.  Вијак 6x16 ком. 1   
123.  Вијак 6x25 ком. 1   
124.  Вијак 6x80 ком. 1   
125.  Вијак 8x120 ком. 1   
126.  Вијак за гипс ком. 1   
127.  Вијак за ручице ком. 1   
128.  WД спреј - већи ком 1   
129.  Звезда за лифт столицу ком 1 пластична  

 
Понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 
- Набавка ће се вршити сукцесивно, по потреби до процењене вредности до 600.000,00 
динара без ПДВ-а   *  Обавезно навести произвођача понуђених добара 
 
 
 

Датум:      МП     Потпис овлашћеног лица: 
______________________                                                                                                  ______________________ 
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ПАРТИЈА БР.3– МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Ред.број Опис Јед.мере Количина Ближе карактеристике Произвођач 

1 
Радијатор-  Алуминијумски 
ВОX 500 ком. 1 

Алуминијумски ВОX 
500   

2 Прави вентил напојни ½” ком. 1 одговара Колефи   

3 Прави вентил напојни 3/8” ком. 1 одговара Колефи   

4 Прави вентил повратни ½” ком. 1 одговара Колефи   

5 Прави вентил повратни 3/8” ком. 1 одговара Колефи   

6 Угаони вентил напојни ½” ком. 1 одговара Колефи   

7 Угаони вентил напојни 3/8” ком. 1 одговара Колефи   

8 Угаони вентил повратни ½” ком. 1 одговара Колефи   

9 Угаони вентил повратни 3/8” ком. 1 одговара Колефи   

10 Циркуларна пумпа 1” ком. 1 стандард   

11 Циркуларна пумпа 5/4” ком. 1 стандард   

12 Аутоматско озрачно лонче ½” ком. 1 стандард   

13 Зрачне славинице ½” ком. 1 стандард   

14 
Носач радијатора- Штелујући 
за алумимијумски радијатор ком. 1 

за алумимијумски 
радијатор 

15 
Носач радијатора- Штелујући 
за панелни радијатор ком. 1 за панелни радијатор 

16 
Вентил сигурносни ¾” са 
унутрашњим навојем ком. 1 Унутрашњи навој 

17 
Вентил сигурносни ¾” са 
спољашњим навојем ком. 1 Спољашњи навој 

18 Никловано колено ½” ком. 1 Мушко- женско 

19 Никловани редуцир 3/8”/ ½” ком. 1 3/8” / ½” 

20 Наставак никловани ком. 1 40мм ½” 

21 Котловска славина ½” ком. 1 ½” 

22 Тефлон траке за дихтовање Ком. 1 стандард 

23 
Тефлонски конац за 
дихтовање  пак. 1 

стандард 

24 Течни тефлон туба 1 стандард 

 
Понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 
- Набавка ће се вршити сукцесивно, по потреби до процењене вредности до 500.000,00 
динара без ПДВ-а   
Због постојеће мреже која је у функцији потребно је да ставке од 2 до 9 буду произвођача 
Колефи јер само они одговарају за уградњу. 
 
  *  Обавезно навести произвођача понуђених добара 
 
 
 

Датум:      МП     Потпис овлашћеног лица: 
______________________                                                                                                   ______________________ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешћеу поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1)да је регистрован 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 кривчних 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. 
4) Закона); 
 
4)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. Закона). 
 
 
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:  
 
1)располаже неопходним финансијским капацитетом и поседује средство финансијског 
обезбеђења,као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише 
Уговор уколико његова понуда буде изабрана. 
2) Изјава да понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке. 
3) Да поседује магацински простор на територији града Ниша. (образац бр.14) 
(Комисија је у обавези да пре доношења одлуке обиђе простор и увери се у постојање истог) 
4) Попуњена,оверена и потписана  референтна листа од стране одговорног лица понуђача 
(образац бр.12). 
 
1.3 Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1. до 4. овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
1.4 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
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Напомена: Наручилац задржава право да додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама 
одреди за подизвођача уколико је то потребно. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 
 
 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре.  
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве  понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Понуђач је у обавези и да наведе 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. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1 тачка 5) за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на 
прописани начин. 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-2/20  
 

16/51 
 
 

 

 

 

Уколико се подноси заједничка понуда 
 
Понуду може поднети и група понуђача, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.Сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1) до4) Закона о 
јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи : 
 
1)податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
У случају подношења заједничке понуде мора се доставити попуњен образац 2.1. –Подаци о 
понуђачу у заједничкој понуди - саставни део конкурсне докуменације. 
 
Напомена: 
Уколико се понуђач определи да испуњеност  свих или појединих услова не доказује изјавом, 
понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 
 
2) 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 даправно лиценије осуђиваноза неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђачаније осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ:Уверење Пореске управе министарства финасија 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; 
 
4)Услов из чл 75.ст.4 :Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), доказује давањем Изјава (обрасци из конкурсне 
документације, оверени, печатирани и потписани од стране одговорног лица) 
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Испуњеност додатних услова: 
 
- Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1)располаже неопходним финансијским капацитетом и поседује средство финансијског 
обезбеђења,као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду или одбити да потпише 
Уговор уколико његова понуда буде изабрана. 
Доказ:Бланко меница, менично овлашћење за озбиљност понуде у висини од 2% од процењене 
вредности без ПДВ-а, картон депонованих потписа и доказ да је  меница регистрована у Регистру 
меница,а приликом потписивања уговора доставља и меницу за добро извршење посла у висини 
од 10% од вредности уговора без ПДВ-а . 
2) Изјава да понуђена добра морају имати гарантни рок минимум 12 месеци од дана испоруке.  
(образац бр.13). 
3) Доказ : Попуњена, оверена и потписана Изјава понуђача да поседује продајни или магацински 
простор на територији града Ниша. (образац бр.14). 
4) Доказ: Попуњена,оверена и потписана  референтна листа од стране одговорног лица понуђача 
(образац бр.12). 
  
НАПОМЕНА: 
1)Испуњеност појединих услова, доказује се достављањем  Изјаве којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5. овог закона НАПОМЕНА:  Напред наведену документацију понуђачи могу 
доставити у неовереним фотокопијама и у том случају у складу са чланом 79. ст. 3. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, биће дужан да у року од пет дана, 
рачунајући од писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије 
тражене документације у супротном понуда ће се сматрати неприхватљив. 
2)У складу са чланом 78 ст.5 и чланом 79 ст.5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  понуђач није дужан да доставља доказе о 
испуњености услова из чл.75 ст.1  од тачке 1 - 4 Закона о јавним набавкама ,ако је уписан у 
регистар понуђача Агенције за привредне регистре Србије. 
 
-  Услови из чл. 80. Закона о јавним набавкама које мора да испуни подизвођач 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1. до 4. овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 
- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 
Напомена: Наручилац задржава право да додатне услове из чл. 76. Закона о јавним набавкама 
одреди за подизвођача уколико је то потребно. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако 
потраживање није доспело. 
 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 
 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре.  
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а. 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76 
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 
 
И З Ј А В У 
 

Понуђач_____________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 7-2/20,  Материјал за рад техничке службе-1  

 
 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да  нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде . 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                               Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                                     _____________________  
 
                                                        
 
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. 
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4.ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу: 
 
 
 
 
И З Ј А В У 
 
 
 

Подизвођач__________________________________________у поступку јавне набавке мале 
вредности бр. 7-2/20,  Материјал за рад техничке службе-1 

 
                                                                                                                                                                                                                         
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку,и то: 
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. 
 
Место:_____________                                                                  Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
 
   
 
 
                              
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ИНТЕРЕСА 
 
 
 
 

 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
                               
         
 
 
Којом потврђујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо при састављању 
својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
 
 
 
 
 
 
Датум:      МП         Потпис овлашћеног лица: 
______________________                                                                                      ______________________ 
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6. ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА  ДЕЛАТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА : _______________________________________________ 
 
СЕДИШТЕ :  ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
                                   
 
 
Којом потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да  нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву 
   
 
 
 
 
 
 
Датум:      МП         Потпис овлашћеног лица: 
______________________                                                                                      ______________________ 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима  Дома здравља  у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак  јавне набаве мале 
вредности добара. 

 
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а 
понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.  
 
1.   ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда се припрема и доставља на српском језику, на основу члана 17. Закона о јавним 
набавкама и члана 8. Правилника. У складу са чланом 18. Закона о јавним набавкама Републике 
Србије („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуда се може доставити и на 
страном језику у делу који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, 
квалитета и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право да, 
уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен 
на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела 
понуде. 
 
2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САЧИЊЕНА 
 
Образац понуде (прилог конкурсне документације): податке о понуђачу попуњава понуђач уколико 
наступа самостално или уколико наступа са подизвођачима; подаци о подизвођачима попуњавају 
се уношењем свих тражених  података о подизвођачима уколико их понуђач има; у случају да 
понуђач наступа са више од три подизвођача, бланко прилог  умножава и на исти начин 
попуњава; податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци 
заједничке понуде; у случају потребе се може умножити и попунити на исти начин;  остале 
податке из обрасца понуде попунити обавезно за на то предвиђеним местима (укупна вредност 
понуде, опција понуде и сл.). 
Модел уговора (прилог  конкурсне документације) попуњава се за на то предвиђеним местима.  

 
Образац структуре цене (прилог конкурсне документације) попуњава се на начин предвиђен у 
склопу прилога под назнаком „упутство за попуњавање обрасца структуре цене“. 
 
Понуда се даје за све ставке из понуде у назначеним количинама.  
Неблаговремене понуде, враћају се понуђачима, неотворене.  
Понуда се сматра прихватљивом, ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV обавезни услови конкурсне документације које понуђач мора да испуни и 
Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 
конкурсне документације; 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. 

 
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. 
 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 
којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
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електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави: 

 
 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 понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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, током важења листе кандидата, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се 
одбија као неприхватљива. 
 
3.   ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
4. НАЧИН, ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се  приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.     

 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7-2/20,    
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1 „ НЕ ОТВАРАТИ!“ 

Понуђач може поднети само једну понуду.  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 
који је одређен у конкурсној документацији. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
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 
супротном Наручилац је дужан да одбије све понуде које су у супротност са горе наведеним. 
 
6. ЗАХТЕВ  ПОНУЂАЧА  У КОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди 
наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој 
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (максим. 50%) као и 
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1. до 4.) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

 
7.СПОРАЗУМ  КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.  
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би 
могли да поднесу заједничку понуду. 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
8.ЗАХТЕВИ  ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 
карактеристикама. 
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, 
франко истоварено магацин Наручиоца, сагласно захтевима из обрасца понуде и обрасца 
структуре цене.  
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 
Закона о јавним набавкама. 
 
9.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Бланко меница, менично овлашћење за  озбиљност понуде у висини од 2% од вредности 
достављене понуде, картон депонованих потписа и доказ да је  меница егистрована у Регистру 
меница, а приликом потписивања уговора доставља и меницу за добро извршење посла у висини 
од 10% од вредности уговора. 
Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке. 
 
10.ВАЛУТА  И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Вредност јавне набавке се исказује у динарима. 
 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима ( у прилогу - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 
понуди). 
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ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ               11.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ 
НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Наручилац се обавезује на  заштиту података, документације и евидентирање поступака у складу 
са чланом 14. ЗЈН. Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних  услова, цена 
и евентуално остали подаци из понуде које су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које 
понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
 
 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 
закона којим се уређује тајност података. 

 
12.ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца информације или 
појашњења( према члану 63. ЗЈН-а) у вези са припремањем понуде тако што ће захтев послати 
на адресу:  
 
Дом здравља  Ниш, Одсек за  јавне набавке  ул. Војводе Танкосића бр.15 или  
на е-маил:  javne.nabavke@domzdravljanis.co.rs уз напомену да се комуникација у поступку јавне 
набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде уз обавезно навођење предмета поступка, радним данима од понедељка до 
петка од 07:00 часова до 15:00 часова, сва окумента пристигла после тог времена сматраће се 
да су пристигла наредног радног дана. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од 
стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа 
као доказ да је извршено достављање. 
 
У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 
захтева, одговор у писаном облику објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока  
за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 
Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, као и 
додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном 
облику. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 
13.Начин подношења понуде: 
 
Понуде се могу поднети непосредно или путем поште 
 у пословним просторијама наручиоца Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића бр.15                                    
     6. спрат канеларија бр.421 
 
 путем поште на адресу: Дом здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15 -6. спрат  
     канцеларија бр 421,Одсек за јавне набавке.. 
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Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се  приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.     
 
 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку 
 
"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 7-2/20,МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ 
СЛУЖБЕ -1  -  НЕ ОТВАРАТИ!“ 

 
 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.  
 Рок за подношење понуда је 9 дана од дана обајвљивања позива за подношење понуде на 

Порталу јавних набавки.  
 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 31.01.2020. године 

до 10,00 часова, без обзира на начин како су послате.  
 

14.Рок за подношење понуде је  31.01.2020.године, до 10  часова, без обзира на начин доставе 
 
15.Рок за доношење одлуке:  10 дана од отварања понуда. 

16.Рок за закључење уговора:Уговор у предметном поступку биће закључен у року од осам дана 
од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015.). 

17.Место,време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 31.01.2020. 
године у 11 часова , у просторијама наручиоца у Дому здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића 
бр.15, 6. спрат, канцеларија 402. 

18.Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуде:Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе 
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 

19.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛЕ 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења( према члану 93. ЗЈН-а) која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
20. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ДОДАТНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

УКОЛИКО ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ 

ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ, А ЊЕГОВА ВРЕДНОСТ НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА ОД 15% ОД 

ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.       
 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
Напомена: Додатно обезбеђење наручилац мора одредити у конкурсној документацији, а његова 
вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
Средство додатног обезбеђења биће у наведеном случају соптствена меница и менично 
овлашћење у висини од 10% од понуђене цене. 
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21.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је:  најнижа понуђена цена. 

 
21.2 Случај да два или више понуђача имају исту цену: 
 
1.У случају да два или више понуђача имају исту цену за предметно добро које је садржано у 
понуди, предност ће имати она понуда која има повољнији рок плаћања. 
2.У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок плаћања за предметно 
добро које је садржано у понуди, предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва пристигла. 

 
22.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведе да су поштовали 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), 
доказује се давањем Изјава (обрасци из конкурсне документације, оверени, печатирани и 
потписани од стране одговорног лица) 

 
 
 
23.ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач; 

24.НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права ,према члану 149. ЗЈН-а, подноси се Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења Одлуке о 
додели уговора у року од пет дана од дана пријема Одлуке. Подносилац захтева за заштиту 
права је дужан да на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, 
сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је 
јавна набавка у питању уплати таксу у износу од  60.000,00 динара (утврђену чланом 156. став 1. 
тачка 1. Закона о јавним набавкама) и доказ о извршеној уплати, достави у прилогу захтева. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-2/20  
 

29/51 
 
 

 

 

 

 
 
 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
 
Понуда бр_________од_________ за јавну набавку мале вредности  
 бр.7-2/20, Материјал за рад техничке службе - 1 
  
                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
1)ПОДАЦИ   О ПОНУЂАЧУ 

потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број:  
Е-маил: 

 
 
 
 
 
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 податкео свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђаца. 
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                                             2)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број :  
Е-маил: 

 
 
 

3)ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 

потпун назив фирме: 
седиште: 
овлашћено лице за потписивање уговора: 
особа за контакт: 
телефон: 
факс: 
жиро рачун:  
банка:  
матични број:  
шифра делатности:  
ПИБ број: 
ПДВ број :  
Е-маил : 

 
Напомена: Уколико је потребно умножити у довољном броју примерака.  
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ОБРАЗАЦ  -ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку мале вредности  
 
 Бр.7-2/20, ПАРТИЈА БР I –ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 
  

Ред.број 
Опис 

Јед.мере Количина 
Јед.цена 

без ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а у 

% 
Јед.цена са 

ПДВ-ом 

1 Батерија  12V V23GА ком. 1       

2 Батерија  CR -2032 ком. 1       

3 Батерија  SR-54 ком. 1       

4 Батерија 1,5 алкална  ком. 1       

5 Батерија 1,5В пуњива  ком. 1       

6 Батерија 2700мАх ком. 1       

7 Батерија 6В ком. 1       

8 Батерија 850мАх  ком. 1       

9 Батерија 9V ком. 1       

10 Батеријска лампа ком. 1       

11 Буксна неизолована ком. 1       

12 
Дихтунг грејача  за мали 
бојлер-  Горење                              ком. 1       

13 
Дихтунг грејача за  мали 
бојлер-Терморад  ком. 1       

14 
Дихтунг грејача за мали 
бојлер-Леов ком. 1       

15 
Дихтунг грејача за мали 
бојлер-Магногхром ком. 1       

16 Диода In 4007 ком. 1       

17 Флуо цев 36w   ком. 1       

18 Флуо цеви 18w  ком. 1       

19 
Гарнитура одвијача сет од 
7 ком сет. 1       

20 
Грејач  833w  за ТА пећ 
Магнхром ком. 1       

21 
Грејач  833w  за ТА пећ 
Магнхром спирални ком. 1       

22 
Грејач  833w за ТА пећ Цер  
цевасти                ком. 1       

23 
Грејач 2000w  за мали 
бојлер-  Горење ком. 1       

24 
Грејач 2000w за  мали 
бојлер-Терморад ком. 1       

25 
Грејач 2000w за мали 
бојлер-Леов ком. 1       
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26 
Грејач 2000w за мали 
бојлер-Магногхром ком. 1       

27 Грло Е27 ком. 1       

28 Изолир трака    20м ком. 1       

29 Кабли коаксални 75 Ω м. 1       

30 Кабли пгп 3x1,5 м. 1       

31 Кабли пгп 3x2,5 м. 1       

32 Кабли пгп 5x2,5 м. 1       

33 Кабли ППЈ        3x1.5  м. 1       

34 Кабли ППЈ        3x2.5 м. 1       

35 
Кабли телефонски   
вишепарични м. 1       

36 Канална кутија 16x16 ком. 1       

37 Канална кутија 25x16 ком. 1       

38 Канална кутија 25x25 ком. 1       

39 Клема порцуланска 2,5 ком. 1       

40 Клема редна од 1,5 -16 ком. 1       

41 

Клешта комбинована 
вел.160 -250 Униор или 
одговарајући квалитет ком. 1       

42 Кондензатор 120мФ ком. 1       

43 Контакто CN 20 220 V ком. 1       

44 Контакто CN 40 220 V ком. 1       

45 Контактор  12А 230V ком. 1       

46 Коса арматура ком. 1       

47 Кугла опал ком. 1       

48 

ЛЕД ПАНЕЛ600X600 6500К 
48W 3300LМ,светлост беле 
боје,уградни за армстронг 

ком. 1       

49 
Рам за лед панел 600X600 

ком. 1 

50 
ЛЕД ПАНЕЛ- надградни 
600X600  48W ком. 1 

51 
Лустер клема – керамичка 
од 2,5 мм2 двополна ком. 1       

52 
Мотор вент.за ТА пећ 
комплет ком. 1       

53 ОГ прикључница двополна  ком. 1       

54 
Осигурач аутоматски   
од 10А-25А - Б    ком. 1       
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55 
Осигурач разни -   
топљиви  од 6А – 25А   ком. 1       

56 
Осигурач разни – 
топљиви  од 35А – 63А  ком. 1       

57 
Осигурачи ножасти NV00 
125А ком. 1       

58 
Осигурачи ножасти NV00 
35А ком. 1       

59 
Осигурачи ножасти NV00 
50А ком. 1       

60 
Осигурачи ножасти NV00 
63А ком. 1       

61 
Осигурачи ножасти NV00 
80А ком. 1       

62 Подсклоп са 3 прикљ.  ком. 1       

63 Подсклоп са 6 прикљ. ком. 1       

64 Прекидач ком. 1       

65 Прекидач кип  ком. 1       

66 Прекидач међугајтански ком. 1       

67 Прекидач ОG једнополни   ком. 1       

68 Прекидач ОG серијски ком. 1       

69 Прекидач серијски ком. 1       

70 Прекидач за кварц ком. 1       

71 
Пригушница за флуо цеви  
18W  ком. 1       

72 
Пригушница за флуо цеви 
36 W ком. 1       

73 Пробна лампа ком. 1       

74 
Проводник-силиконски 1,5 
м2 ком. 1       

75 Пуњач за батерије ком. 1       

76 
Растер арматура  4x36W 
надградна ком. 1       

77 
Растер арматура  4x36W 
уградна ком. 1       

78 
Растер арматура 4x18W 
надградна ком. 1       

79 
Растер арматура 4x18W 
уградна ком. 1       

80 
Разводна кутија дозна 
100x100 ком. 1       

81 Разводна ОG кутија  80X80 ком. 1       

82 

Рефлектор 500  -  са 
маталхалогеном 
сијалицом,спољашњи без 
сензора   ком. 1       
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83 Рефлектор од 150W ком. 1       

84 
Сет гумица за вентилатор 
за ТА пећ ком. 1       

85 Сијалица халогена јодна ком. 1       

86 
Сијалица лед грло Е 27 
мин.10W ком. 1       

87 Сијалице Е-27 100W ком. 1       

88 Сијалице Е-27 40W ком. 1       

89 Стартер      S10 ком. 1       

90 Стартер      S2   ком. 1       

91 Шухо  ком. 1       

92 Шухо дупли ком. 1       

93 Шухо III ком. 1       

94 
Светиљка лед, 
паник лампа 30 лед диода 2w ком. 1       

95 Т - разводник  ком. 1       

96 

Телефон Панасоник КX 
ТG1611-FX(или 
одговарајући) бежични ком. 1       

97 

Телефон Панасоник КX ТG 
1612(или одговарајући) 
бежични ком. 1       

98 
Телефон Панасоник КX-ТS 
500-FX   ком. 1       

99 Телефонска прикључница  ком. 1       

100 Телефонски конектор  ком. 1       

101 
Телефонски спирални 
каблови              ком. 1       

102 

Термобужир 
термоскупљајући  од 1,5-
10мм м. 1       

103 
Термостат - за  мали 
бојлерТерморад- заштитни ком. 1       

104 

Термостат - за мали 
бојлер-Леов радни и 
заштитни ком. 1       

105 
Термостат - за мали 
бојлер-Магногхром- радни   ком. 1       

106 

Термостат - за мали 
бојлер-Магногхром-радни и 
заштитни  ком. 1       

107 Термостат собни  ком. 1       

108 
Термостат -за  мали 
бојлерТерморад- радни ком. 1       
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109 

Термостат -за  мали 
бојлерТерморад -радни и 
заштитни                               ком. 1       

110 
Термостат -за мали бојлер 
Горење радни   ком. 1       

111 
Термостат -за мали бојлер 
Горење заштитни  ком. 1       

112 
Термостат -за мали бојлер-
Горење радни и заштитни  ком. 1       

113 
Термостат -за мали бојлер-
Леов радни ком. 1       

114 
Термостат -за мали бојлер-
Леов заштитни   ком. 1       

115 
Термостат -за мали бојлер-
Магногхром- заштитни  ком. 1       

116 Тинол паста  ком. 1       

117 Утикач II ком. 1       

118 Утикач III ком. 1       

119 Везица ПВЦ ком. 1       

  УКУПНО         
 
Напомена: Понуда и спецификација морају у потпиности да испуњавају услове из техничке 
спецификације. 
● Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неисправном и неће се 
разматрати 
УКУПНО : ____________________ динара без ПДВ-а; 
(исказати у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, место испоруке) 
Стопа ПДВ-а : __________%; 
УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________ динара 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана рачунајући од дана наруџбенице (максимум 2 дана ), у случају хитности 1 
сат. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Франко магацин  Дома здравља Ниш 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора 
РОК ПЛАЋАЊА:____________  ( минимум 45, а максимум 60 дана) од дана испоруке) 
ГАРАНТНИ РОК____________ месеци 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач 
понуди краћи рок опције понуде од 30 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном 
и неће се разматрати). 
 * ____________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу) 
*__________________________________________________________________________________ 
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).  
                                                                                                                       
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
 
б)Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује понуђену цену, посебно 
исказује стопу ПДВ-а, као и цену са ПДВ-ом. 
- Образац попунити на следећи начин: 
Под тачком 4 –уписати јединичну цену без урачунате стопе ПДВ-а  
Под тачком 5- уписати стопу ПДВ-а у % 
Под тачком 6– уписати јединичну цену са урачунатом одговарајућом стопом ПДВ-а  
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Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку мале вредности  
 
 Бр.7-2/20, ПАРТИЈА БР.2 – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ  
 
 
 

 
Ред. 
Број 

 
 

Опис 

 
Јед. 
мере 

 
Колич

ина 

 
Јед.цена 

без ПДВ-а 

 
Стопа 
ПДВ-а 

% 

 
Јед .цена са 

ПДВ-ом  

 1 2 3 4 5 6 

1. Бите уметак ПЗ1 ком. 1    

2. Бите уметак ПЗ2 ком. 1    

3. Бравица елзет - Бане 
Секулић или одговарајући 

ком. 1    

4. Бравица за стакло ком. 1    

5. Бравица за ормар ком. 1    

6. Бравица за врата 6,5 кључ- 
Бане Секулић или 
одговарајући 

ком. 1    

7. Бравица ПВЦ за врата ком. 1    

8. Бравице прикивајуће ком. 1    

9. Бравице елзет.мет.врата 
Бане Секулић или 
одговарајући 

ком. 1    

10. Бравица за врата 80У ком. 1    

11. Брусна плоча 115/1/22 ком 1    

12. Брусна плоча 115/3/22 ком. 1    

13. Брусна плоча 115/6/22 ком. 1    

14. Брусна плоча 180/6/22 ком. 1    

15. Брусна плоча 180/2/22 ком. 1    

16. Брусна плоча 180/1/22 ком. 1    

17. Бургија за мали хилти фи 6 ком. 1    

18. Бургија за мали хилти фи 8 ком. 1    

19. Бургија за мали хилти фи 
10 

ком. 1    

20. Бургија за мали хилти фи 
12 

ком. 1    

21. Бургија за мали хилти фи 
14 

ком. 1    

22. Бургија СДС МАX14 ком. 1    

23. Бургија СДС ПЛУС8 ком. 1    

24. Бургија спирална 2         ком. 1    
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25. Бургија спирална 4 ком. 1    

26. Бургија спирална 2,5 ком. 1    

27. Бургија спирална 4,5 ком. 1    

28. Бургија спирална 3 ком. 1    

29. Бургија спирална 3,5 ком. 1    

30. Бургија спирална 5 ком. 1    

31. Бургија спирална 5,5 ком. 1    

32. Бургија спирална 6 ком. 1    

33. Бургија спирална 6,5 ком. 1    

34. Бургија спирална 7 ком. 1    

35. Бургија спирална 7,5 ком. 1    

36. Бургија спирална 8 ком. 1    

37. Бургија спирална 8,5 ком. 1    

38. Бургија спирална 9 ком. 1    

39. Бургија спирална 9,5 ком. 1    

40. Бургија спирална 10 ком. 1    

41. Дипломат затварач ком. 1    

42. Држаље за лопату ком. 1    

43. Електрода 2,5мм ком. 1    

44. Имбус кључ 12 ком. 1    

45. Имбус кључ 14 ком. 1    

46. Квака + штит  
Бане Секулић или 
одговарајући 

пар 1    

47. Квака + штит  
Бане Секулић или 
одговарајући 

пар 1    

48. Катанац 45 мм елзет ком. 1    

49. Кламерице 8 мм ком. 1    

50. Клизач за фиоке пар 1    

51. Кука за чивилук Ком. 1    

52. Лајсна ивична ком. 1    

53. Ланац 5мм м 1    

54. Лежај 6001 ком. 1    

55. Лежај 608 ком. 1    

56. Лист бонеска ком. 1    

57. Лифт за столицу ком. 1    

58. Лопата ком. 1    

59. Лопата за снег ком. 1    
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60. Лопатица ком. 1    

61. Магнет за варење  ком. 1    

62. Матица М6 ком. 1    

63. 
 

Матица М8 ком. 1    

64. Матица М12 ком. 1    

65. Њихајућа спојница ком. 1    

66. Носач фаха ком. 1    

67. Ножица кухињска ком. 1    

68. Ножица кухињска ком. 1    

69. Опруга за браву ком. 1    

70. Плочица за нивелацију ком. 1    

71. Подлошка А6 ком. 1    

72. Подлошка еластична 6 ком. 1    

73. Подлошка М10 ком. 1    

74. 
 

Подлошка М8 ком. 1    

75. Полуокретаљка рајб. ком. 1    

76. Поп нитна ком. 1    

77. Прихватник за бравицу ком. 1    

78. Пур пена 500 мл ком. 1    

79. Прстен за кваку ПВЦ ком. 1    

80. ПВЦ типли 6мм ком. 1    

81. ПВЦ типли 8мм ком. 1    

82. ПВЦ типли 10мм ком. 1    

83. ПВЦ типли 12 мм ком. 1    

84. Рингла за врата ком. 1    

85. Резе за регале ком. 1    

86. Ручица ПВЦ за прозор ком. 1    

87. Ручица за прозор ком. 1    

88. Рукавице кратер ком. 1    

89. Скалпел ком. 1    

90. Спојница намештај ком. 1    

91. Штуцна ком. 1    

92. Типлиц ПВЦ за кнаиф ком. 1    

93. Точак 125мм ком. 1    

94. Точак 125мм ком. 1    

95. Турпија за метал-права ком. 1    
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96. Турпија за метал-троугла ком. 1    

97. Турпија за метал-округла ком. 1    

98. Турпија за дрво-права ком. 1    

99. Турпија за дрво-
полуокругла 

ком. 1    

100. Точкић за лифт столицу ком. 1    

101. Точкић за колица фи 125 
окретни 

ком. 1    

102. Точкић за колица фи 125 
стабилни 

ком. 1    

103. Угаоник ком. 1    

104. Уметак за елзет ком. 1    

105. Уметак за пвц врата ком. 1    

106. Вијак 3,5x50 ком. 1    

107. Вијак 4x40 ком. 1    

108. Вијак 6x40 ком. 1    

109. Вијак 3x40 ком. 1    

110. Вијак 3,5x18 ком. 1    

111. Вијак 3,9x16 ком. 1    

112. Вијак 3,5x17 ком. 1    

113. Вијак 3,5x45 ком. 1    

114. Вијак 3x30 ком. 1    

115. Вијак 4x60 ком. 1    

116. Вијак 4,50x50 ком. 1    

117. Вијак 4x18 ком. 1    

118. Вијак 4x35 ком. 1    

119. Вијак 5x20 ком. 1    

120. Вијак 5x50 ком. 1    

121. Вијак 6x100 ком. 1    

122. Вијак 6x16 ком. 1    

123. Вијак 6x25 ком. 1    

124. Вијак 6x80 ком. 1    

125. Вијак 8x120 ком. 1    

126. Вијак за гипс ком. 1    

127. Вијак за ручице ком. 1    

128. WД спреј - већи ком 1    

129. Звезда за лифт столицу ком 1    

УКУПНО:     
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Напомена: Понуда и спецификација морају у потпиности да испуњавају услове из техничке 
спецификације. 
● Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неисправном и 
неће се разматрати. 
УКУПНО : ____________________ динара без ПДВ-а; 
(исказати у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, место испоруке) 
Стопа ПДВ-а : __________%; УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________ динара 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана рачунајући од дана наруџбенице (максимум 2 дана ), у случају 
хитности 1 сат. 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Франко магацин  Дома здравља Ниш 
 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора 
РОК ПЛАЋАЊА:___________дана ( минимум 45, а максимум 60 дана) од дана испоруке 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде, у случају да 
понуђач понуди краћи рок опције понуде од 30 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 
сматрати неисправном и неће се разматрати). 
 * ____________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу) 
*__________________________________________________________________________________ 
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).  
                                                                                                                       
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
 
 
б)Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене 
 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује понуђену цену, посебно 
исказује стопу ПДВ-а, као и цену са ПДВ-ом. 
  
- Образац попунити на следећи начин: 
Под тачком 4 –уписати јединичну цену без урачунате стопе ПДВ-а  
Под тачком 5- уписати стопу ПДВ-а у % 
Под тачком 6– уписати јединичну цену са урачунатом одговарајућом стопом ПДВ-а  
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Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку мале вредности 
 
ПАРТИЈА  III  - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Ред.број 
Опис 

Јед.мере Количина 
Јед.цена 

без ПДВ-а 
Стопа 

ПДВ-а у % 
Јед.цена са 

ПДВ-ом 

1 
Радијатор-  Алуминијумски 
ВОX 500 ком. 1       

2 Прави вентил напојни ½” ком. 1       

3 Прави вентил напојни 3/8” ком. 1       

4 Прави вентил повратни ½” ком. 1       

5 Прави вентил повратни 3/8” ком. 1       

6 Угаони вентил напојни ½” ком. 1       

7 Угаони вентил напојни 3/8” ком. 1       

8 Угаони вентил повратни ½” ком. 1       

9 Угаони вентил повратни 3/8” ком. 1       

10 Циркуларна пумпа 1” ком. 1       

11 Циркуларна пумпа 5/4” ком. 1       

12 
Аутоматско озрачно лонче 
½” ком. 1       

13 Зрачне славинице ½” ком. 1       

14 

Носач радијатора- 
Штелујући за алумимијумски 
радијатор ком. 1       

15 

Носач радијатора- 
Штелујући за 
панелнирадијатор ком. 1       

16 
Вентил сигурносни ¾” са 
унутрашњим навојем ком. 1       

17 
Вентил сигурносни ¾” са 
спољашњим навојем ком. 1       

18 Никловано колено ½” ком. 1       

19 Никловани редуцир 3/8”/ ½” ком. 1       

20 Наставак никловани ком. 1       

21 Котловска славина ½” ком. 1       

22 Тефлон траке за дихтовање Ком. 1       

23 
Тефлонски конац за 
дихтовање  Пак. 1       

24 Течни тефлон туба 1 

СВЕГА 
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Напомена: Понуда и спецификација морају у потпиности да испуњавају услове из техничке 
спецификације. 
● Обавезно попунити непопуњене колоне, у противном понуда ће се сматрати неисправном и 
неће се разматрати 
 
УКУПНО : ____________________ динара без ПДВ-а; 
(исказати у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима, место испоруке) 
Стопа ПДВ-а : __________%; 
УКУПНО СА ПДВ-ом: _____________________ динара 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
РОК ИСПОРУКЕ: _________дана рачунајући од дана наруџбенице (максимум 2 дана ), у случају 
хитности 1 сат. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Франко магацин  Дома здравља Ниш 
ФИКСНОСТ ЦЕНЕ: цена фиксна у динарима до окончања уговора 
РОК ПЛАЋАЊА:____________  (минимум 45, а максимум 60 дана) од дана испоруке) 
ГАРАНТНИ РОК____________ месеци 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ____ дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде, у случају да 
понуђач понуди краћи рок опције понуде од 30 дана од дана отварања понуде, понуда ће се 
сматрати неисправном и неће се разматрати). 
 * ____________ % ( унети висину процента који ће поверити подизвођачу) 
*__________________________________________________________________________________ 
(унети део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).  
                                                                                                                       
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  
 
 
б)Упутство како да се попуни образац структуре понуђене цене 
 
Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац, уписује понуђену цену, 
посебно исказује стопу ПДВ-а, као и цену са ПДВ-ом. 
  
- Образац попунити на следећи начин: 
 
Под тачком 4 –уписати јединичну цену без урачунате стопе ПДВ-а  
Под тачком 5- уписати стопу ПДВ-а у % 
Под тачком 6– уписати јединичну цену са урачунатом одговарајућом стопом ПДВ-а  
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VII- МОДЕЛ УГОВОРА 

 
На основу чл.112 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015,у 
даљем тексту: Закон), расписаног јавног позива за прикупљање понуда у јавној набавци мале 
вредности  бр. 7-2/20. објављеног на Порталу управе и Порталу Дома здравља Ниш 
___________2020.год. и Одлуке директора Дома здравља Ниш, о додели уговора бр. __________  
од__________  год., закључују : 
 
                                                                               
                                                                                                                                                            

УГОВОР 
 

        О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ    бр. 7-2/20,   
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1 

 
 

                                                                                                                                                                                 
1.ДОМ  ЗДРАВЉА НИШ , Војводе Танкосића бр.15,кога заступа: директор Проф. др Милорад 
Јеркан  (у даљем тексту:Наручилац),с једне стране 
 

1. _____________________, Адреса__________________________кога заступа: 
________________________, директор рачун:____________код __________ 
банке___________ 

           матични број: _______________________ порески број (ПИБ): ___________________ 
    
 
                                                                             Члан  1. 

(предмет уговора) 
 

Предмет уговора: 
 Јавна набавка мале вредности бр.7-2/20 МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ-1 

Овим уговором уговорне стране регулишу медјусобна права и обавезе у вези са набавком и испоруком  
везано за ЈН 7-2/20 за партије број ____________________________ по расписаном огласу за јавну 
набавку мале вредности. 

Члан  2. 
 

  Добављач се обавезује да за потребе Дома здравља Ниш испоручи добра, а Дом здравља  
преузме и плати иста у свему према понуди  број ________ од ________ године  у поступку јавне 
набавке мале вредности: бр.7-2/20, која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан3. 
(вредност уговора) 

 
 Вредност добара из члана 1. овог Уговора износи до     _____________ динара. 
Стопа ПДВ-а износи ___________%.   
Укупна уговорена вредност добара са обрачунатим ПДВ-ом, износи до ____________________ 
динара.  
       

Члан 4. 
(рок  плаћања) 

 
Наручилац се обавезује да за испоручена добра  добављачу,  плати у року од  ___________дана 
од дана испоруке 
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Члан 5. 

(рок и место извршења услуге) 
 

  Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од                                    
____________ дана од пријема наруџбенице, у случају хитности 1 сат. 
Место испоруке добара: Дом  здравља Ниш, ул. Војводе Танкосића бр.15. 
 
                                                                                Члан 6. 

( квалитет набавке) 
 

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених добара из члана 1. овог уговора и 
обавезује се да ће  у свему одговарати захтевима  квалитета  који је тражен. 
Наручилац има право на рекламацију примљених добара, коју доставља Понуђачу у облику 
записника комисије у року од 10 дана. У комисији може бити и представник Понуђача. 
 

Члан 7. 
(гаранција) 

 
 Добављач даје гаранцију на испоручена добра од ___________ месеци рачунајући од дана 
пријема фактуре и извршеног квалитативног и квантитативног пријема.    
        

Члан 8. 
(рок важења уговора) 

 
Уговор се закључује на одређено време,од годину дана , односно до реализације уговорних 

обавеза. 
Реализација уговора се односи на 2021.год., и  зависиће од обезбеђења средстава предвиђених 
Законом којим се уређује буџет за 2021 год. (Финансијским планом за 2021. годину). 
 

Члан 9. 
(раскид уговора) 

 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних 
обавеза друге уговорне стране. 
 

Члан 10. 
(надлежност у случају спора) 

 
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима. У 
случају спора  надлежан је Привредни суд у Нишу.    
           

Члан 11. 
(завршна одредба) 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
     Понуђач,                                                                                               Наручилац,                                                                       
_________________                                                                            Дом здравља Ниш 
     Директор                                                                                                 Директор 
  ________________                                                                      ______________________ 
                                                                                                            Проф. др Милорад Јеркан 
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VIII- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________, доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 
 
 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Укупан износ трошкова припремања 
понуде 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена:достављање овог  обрасца није обавезно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:      МП         Понуђач : 
______________________                                                                                      ______________________ 
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IX- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
                                                                                              (Назив понуђача) 
ДАЈЕ: 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку јавне 
набавке мале вредности  бр. 7-2/20,  МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ- 1 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Датум:      МП      Потпис овлашћеног лица:               
 

_____________________ _____________________ 
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X –ТЕНДЕРСКА ГАРАНЦИЈА (ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ) 

 
 
 

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65 , 54/70 
и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, издајемо: 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака: 
 

_ _ _ / _ _ _ /    ;   _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / ,  
    ( с л о в н а )             ( н  у  м  е  р  и  ч  к  а )  
 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку: 
 

______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

( т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е )  
 
по позиву објављеном на Порталу јавних набавки  од ____________ 2020. године 

 
Овлашћујемо Дом здравља Ниш као НАРУЧИОЦА у потупку јавне набаке да ову меницу може 
искористити до износа од 
________________________________________________________________ 
( б р о ј е в и м а )  
 (________________________________________________________________) динара. 
( с л о в и м а )  
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна: 
 
Текући рачун      Код: 
________________________________  ______________________________ 
 
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља Ниш на текући 
рачун  840-586667-95. 
 
 Тендерска гаранција ће бити наплаћена у следећим случајевима:  
 а) ако  изабрани Понуђач не потпише уговор; 
 б) ако Понуђач повуче своју понуду након истека рока за доставу понуда и ако 
 ц) не достави гаранцију за добро извршење посла.  

 
 
 
Место и датум:                                                               Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                     и овера Понуђача 
________________       
   
                                                                                                         ______________________ 
 
                   



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 7-2/20  
 

48/51 
 
 

 

 

 

 
 
 

XI –ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 
 
             

На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл. Лист СФРЈ“ бр. 16/65 , 54/70 
и 57/89 и „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96, издајемо: 
 
 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ  
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ  

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 

 
У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака: 
 

_ _ _ / _ _ _ /    ;   _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / ,  
    ( с л о в н а )             ( н  у  м  е  р  и  ч  к  а )  
 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку: 
 

( т а ч а н  н а з и в  и  б р о ј  Ј а в н е  н а б а в к е )  
 

по позиву објављеном на Порталу јавних набавки  од ____________ 2020. године 
 

Овлашћујемо Дом здравља Ниш као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке да ову меницу може 
искористити до износа од  

( б р о ј е в и м а )  
 (________________________________________________________________) динара. 
( с л о в и м а )  
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна: 
 
Текући рачун       Код: 
________________________________  ______________________________ 
 
Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дом здравља Ниш на текући 
рачун 840-586667-95. 
 
Услови меничне обавезе: 
 
 
1. Ако ПОНУЂАЧ не испуњава уговорне обавезе. 
 
 

 
Место и датум:                                                                Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                       и овера Понуђача 
________________                                                                            ______________________ 
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XII- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СПИСКУ КОРИСНИКА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О СПИСКУ КОРИСНИКА ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, тврдим да су корисници 
предметних добара, доле наведени : 
 
Редни 
број 
 

 
НАЗИВ КОРИСНИКА 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
            Датум:                                                  М.П.                              Овлашћено лице понуђача: 
      ___________________                                                              _________________________ 
                                                                                                                 (име и презиме) 
                                                                                                        

                                                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача 
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XIII - ИЗЈАВА О ГАРАНТНОМ РОКУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА  

 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 
 
 

Понуђач  __________________________________________ у поступку јавне набавке 
                мале вредности   бр. 7-2/20,  МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1 
 

 
даје  гаранцију  од_____________месеци од дана испоруке . 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    Место:_____________                                                           Понуђач: 
    Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
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XIV - ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА 

 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 
 

Којом понуђач  __________________________________________ у поступку јавне набавке 
 
мале вредности   бр. 7-2/20,  МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ -1, под пуном  
 
материјалном и кривичном одговорношћу  потврђује да поседује продајни или магацински 
простор са предметним добрима на територији града Ниша на  
 
адреси:____________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    Место:_____________                                                           Понуђач: 
    Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


