
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама
Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања 
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ЈАВНА НАБАВКА – Добра “Радна и заштитина одећа и опрема” 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 6  /2017

Рок за достављање понуде је до    27.12.2017  . године, до 12:00 часова. 
Понуде доставити на адресу:.  Јавно предузеће за газдовање заштитним 
шумама Врњачке Бање "Шуме - Гоч" Врњачка Бања, ул. Жике Ваљаревића
бр. 1, 36210 Врњачка Бања

Јавно отварање понуде обавиће се у     27.12.2017  . године, у 12:30 часова, у  
просторијама Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке 
Бање  ''Шуме - Гоч'' Врњачка Бања, Жике Ваљаревић бр.1, 36210 Врњачка 
Бања, Канцеларија бр.19.

Децембар 2017. године
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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.  2.  Правилника  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки,
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,86/15),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6/2017, број одлуке 01-1565 од
08.12.2017.године и  Решења  о  образовању  комисије  за  јавну  набавку  број
06/2017, број Решења 01-1566 од 08.12.2017.године , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -  Добра „Радна и заштитна одећа и
опрема“ 

ЈН бр. 6/2017

Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 3

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и  опис  добара,  радова  или  услуга,  начин
спровођења  контроле  и  обезбеђења  гаранције
квалитета,  рок  извршења,  место  извршења  или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 4 до 14

IV

Техничка  документација  и  планови,  односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита  14

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75.  и  76.  Закона  и  упутство  како  се  доказује
испуњеност тих услова 14 до 20

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 21 до 28
VII Образац понуде 29 до 33
VIII Модел уговора 34 до 36

IX
Образац структуре  цене са  упутством  како  да  се
попуни 37 до 38

X Образац трошкова припреме понуде 39
XI Образац изјаве о независној понуди 40

XII
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.
2. Закона 41
Модел меничног овлашћења за озбиљност понуде 42
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:  Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Адреса: Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања
Интернет страница:  у припреми

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
Предмет  јавне  набавке  бр. 6/2017 су  добра – „Радна  и  заштитна  одећа  и
опрема“, ОРН 18100000.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
 Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
-   Не спроводи се поступак електронске лицитације

7. Контакт (лице или служба) 
Лице за контакт:  Видаковић Игор
Е - маил адреса јпсумегоц@гмаил.цом, тел.:  036/611-041

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.  6/2017 су  добра – „Радна и  заштитна одећа и
опрема“, ОРН  18100000

2. Партије

Јавна набавка није обликована у партијама.
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке су  добра: „Радна и заштитна одећа и опрема“,  ОРН
18100000

Р.бр. Назив опреме Опис/спецификација

1. ЗИМСКА 
ЈАКНА

Јакна  је  намењена  корисницима  за  заштиту  од  прљавштине,
механичког  деловања  са  површинским  учинцима  и  за  заштиту  од
хладноће и ветра (од атмосферских утицаја који нису ни изузетни нити
екстремни). Јакна  је  водонепропусна  и  термоизолована.  Минимални
услов квалитета је „Водоодбојност 80“.

Квалитет  заштитне  јакне  мора  одговарати  дефинисаном,
усвојеном и  одобреном моделу/конструкцији,  општим условима  према
СРПС ЕН ИСО  13688:2015,  СРПС ЕН 342:2010  и  нивоу  дефинисане
заштите  и  безбедности  у  складу  са  Правилником  о  ЛЗО.
КАТЕГОРИЗАЦИЈА  ЗАШТИТНЕ  ЈАКНЕ  на  основу  Правилника  о  ЛЗО
КАТЕГОРИЈА 1 (једноставна).

У складу са општим и ергономским захтевима стандарда СРПС
ЕН  ИСО  13688:2015  и  Правилника  о  ЛЗО,  тако  да  корисник  може
несметано  извршавати  све  активности  дефинисане  својим  радним
местом без ограничења у покрету.

Класичан модел, раван крој, дужина испод бокова мин 90 цм, са
високом крагном (мин 10 цм) и капуљачом у крагни и обострано фалтом
за  растерћење  на  леђима  до  нивоа  са  пазухом.  Дужина  металног
рајсфершлуса  за  капуљачу  износи  40  цм,  којим  се  обезбеђује
равномеран  распоред  капуљаче  у  савијеном  стању.  Конструкција
састава јакне са капуљачом мора бити изведена тако да се обезбеди
аутоматско  сливање  атмосферских  падавина,  без  могућности
задржавања у отвору капуљаче. Капуљача има надограђен елеастични
део  у  доњем  делу  у  целој  ефективној  ширини,  чијим  се  истезањем
омогућује несметано покретање главе и врата у различитим покретима. У
отвор је уграђен учкур за затезање и прилагођавање капуљаче обиму
главе  корисника.  Капуљача  се  након  ослобађања  додатно  фиксира
дугмадима за спољашњи део крагне. Са спољашње стране крагне, на
десној страни је нашивена чичак трака дужине 5 цм и ширине 2,5 цм и са
леве  стране  текстилна  трака  дужине  5  цм  и  ширине  2,5  цм  на  чијој
половини  је  нашивена  чичак  трака.  Лева  страна  траке  се  ослобађа
приликом спајања крајева крагне у поступку затварања.

Јакна  има  могућност  струкирања.  У  тунел  на  струку  је  увучен
учкур за затезање и смањење обима струка и изведен обострано између
поставе и улошка кроз металне ринглице које се налазе минимум 10 цм
од  централне  линије  затварања  јакне.  Граничници  се  обезбеђују
везивањем учкура или уградњом оригиналних граничника.

У доњу ивицу јакне увучен је еластични учкур, којим се регулише
доњи обим.

Јакна се затвара са металним рајсфершлусом која не обухвата
висину  од  цца  25  цм  од  доње  ивице  и  преклопном  лајсном  која  се
простире  целом  дужином  и  фиксира  на  најмање  6  места  помоћу
металних  дрикера  закривеним  са  лица.  Доњи  дрикер  се  налази  на
дужини коју не покрива рајсфершлус и може по потреби отварати, да би
се  закопчана  јакна  несметано  могла  користити  у  седећем  положају.
Рукави су углављени и завршавају се лајсном на којој се налази чичак
трака за затезање отвора, као и троугласти продужетак горње површине
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отвора рукава за покривање надланице до корена прстију. Продужетак
се може савити у унутрашњост рукава и фиксирати чичак траком.

У  висини  прса  нашивен  је  по  један  џеп  са  поклопцем  који  се
затвара  са  по  једним  металним  дрикером  на  средини.  Оба  џепа  су
кесасто проширена при дну и спољашњој бочној страни и фиксирана до
висине са линијом дрикера.Поклопци џепова су изведени у шпиц.

Испод  линије  струка  обострано  је  ушивен  по  један  џеп  са
поклопцем, који се затвара са по једним металним дрикером на средини.
Поклопац џепа је изведен у шпиц.

Јакна  је  трајно  постављена  поставом која  је  у  саставу  лица  и
улошком који је фиксиран за јакну. 

Амблем – лого Јавног предузећа "Шуме-Гоч"  Врњачка Бања се
налази на левом горњем џепу и горњем делу леђа. Начин израде логоа
ће се договорити према захтеву наручиоца.

Величине и ознаке величина: "С-XXXЛ"
Мере заштитне одеће се прорачунавају на основу пиктограма.
Величине  и  ознаке  величина  су  прилагођене  мерама  тела

корисника,  антрополошким  мерењем  контролних  (примарних)  и
секундарних мера тела и извршавају се у складу са стандардима СРПС
ЕН 13402-1:2007, СРПС ЕН 13402-2:2007 и СРПС ИСО 8559:2007.

Означавање и маркирање заштитне јакне врши се коришћењем
примарних (основних) телесних мера: обим прса и висине тела према
(СРПС ИСО3636:2007,СРПС ЕН 13402-3:2015). Примарне мере тела се
изражавају  у  цм,  у  интервалима  према  стандарду  СРПС  ЕН  13402-
3:2015.

Услови и квалитет израде:
Према  условима  стандарда  СРПС  ЕН  ИСО  13688:2015  и

техничком захтеву корисника.
Сваки  шав  од  значаја  за  коришћење  заштитне  одеће  мора

издржати нормална напрезања без негативних последица. Сваки штеп
не сме имати мање од 4 убода на 1 цм, изузев ако је украсни. Завршеци
штепова  морају  бити  осигурани..  Дугмад морају  бити  чврсто  и  трајно
учвршћена, а. рупице за дугмад обрађене од осипања. Основне линије
штепања се изводе двоштепом.

Формирање  заштитне  одеће  се  врши  у  фази  индустријског
пеглања парним пресама и пеглама, под условима који су декларисани
за врсту употребљеног основног и помоћног материјала.

Промена димензија (Скупљање - максимум до - 2 %)
Заштитна  јакна  је  „Санфоризована“.  Проверавање  се  врши

прањем  на  60°Ц  према  СРПС  ЕН  ИСО  6330:2015  или  СРПС  ЕН
ИСО3175-2:2012 – Професионално одржавање, суво хемијско чишћење
одевних предмета.

Постојаност обојења: Минимум висока; светлост: оцена мин 5 , на
остала дејства оцена мин 4/4.

(Примена  тестова  СРПС ЕН ИСО 105  и  ЕН ИСО 105,  који  се
директно односе на предметну ЛЗО)

Материјали за израду заштитне одеће
У поступку одржавања основни и помоћни материјали од којих се

израђује  јакна  треба  без  штетних  последица  да  подноси  прописане
услове прања и хемијског чишћења.

Лице:
Текстилна тканина, Сировински састав:  Полиестар 65 %, Памук

35 %
(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 2 %)
Површинска маса: 250 гр/м2(дозвољено одступање у односу на

декларисану вредност ± 5 %) ,
Густина жица, основа/потка на 1 цм: 50-58 / 22-25
Највећа  сила  и  издужења при  тој  сили:  Основа:  Минимум  140

даН; Потка: Минимум 50 даН
Боја: тамно зелена
Постава јакне:
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Текстилна тканина, сировински састав: Памук 100 %, површинска
маса 140 г/м2

(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 5%)
Продужетак капуљаче:Плетенина, сировински састав: Полиестар

100 %
Пунило улошка јакне:
Волуминозна  клобучина,  сировински  састав:  Полиестар  100  %,

површинска маса 150 г/м2
(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 10 %)
Постава улошка јакне:
Текстилна  тканина,  сировински  састав:  Полиестар  100  %,

површинска маса 55 г/м2
(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 5%)
Помоћни материјал:
Машински конац за шивење: Према СРПС ЕН 12590:2008, у боји

која  одговара  боји  материјала  од  кога  је  израђен  производ.  Подужна
линијска маса и сировински састав машинског конца за шивење мора
бити  усклађен  са  техничким  карактеристикама  основне  тканине  и
помоћног материјала (без чворова, замршених места и сл.).

Дугмад  су  у  боји/нијанси  тканине  лица  и  осталог  помоћног
материјала, округла са четири рупице.

Ушивне етикете су компатибилне са висећим етикетама.
Подаци,  симболи  и  обележја  морају  бити  читко  написани.

Постојаност  обојења  декларативних  штампаних података  на  ушивним
етикетама мора бити висока.

Рајсфершлус:  метални,  једнострани,  спирални,  крупан  корак,
ширина  зуба  у  закопчаном  стању  минимум  6  мм  за  крагну  у  коју  је
смештена капуљача и 8 мм за основно копчање јакне.

2. ЗАШТИТНИ 
ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– СА 
ПУНИЛОМ

Заштитни прслук без рукава намењен је корисницима за заштиту 
од прљавштине, механичког деловања са површинским учинцима и за 
заштиту од хладноће (од атмосферских утицаја који нису ни изузетни 
нити екстремни). Прслук је водонепропусан и термоизолован. 
Минимални услов квалитета је „Водоодбојност 80“.

Квалитет заштитног прслука без рукава мора одговарати 
дефинисаном, усвојеном и одобреном моделу/конструкцији, општим 
условима према СРПС ЕН ИСО 13688:2015, СРПС ЕН 342:2010. и нивоу 
дефинисане заштите и безбедности у складу са Правилником о ЛЗО.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗАШТИТНОГ ПРСЛУКА БЕЗ РУКАВА на 
основу Правилника о ЛЗО КАТЕГОРИЈА 1 (једноставна).

У складу са општим и ергономским захтевима стандарда СРПС 
ЕН ИСО 13688:2015 и Правилника о ЛЗО, тако да корисник може 
несметано извршавати све активности дефинисане својим радним 
местом без ограничења у покрету.

Заштитни  прслук  без  рукаваје  равног  кроја,  дужине  до  испод
струка и продуженим леђима цца 10 цм,  која  су на бочним странама
заобљена.  Прслук  је  снабдевен  са  тзв.  руском  крагном висине  9  цм,
проштепаном  са  доње  стране  ради  учвршћења  уграђеног  пунила  и
чувања форме.

Заштитни прслук се закопчава металним рајсфершлусом целом
дужином обухватајући и крагну и 4 равномерно распоређена скривена
метална  дрикера  испод  преклопне  лајсне,  која  се  протеже  до  нивоа
вратног изреза. Преклопна лајсна је у доњем и горњем делу продужена у
шпиц, ради лакшеманипулације у поступку откопчавања.

Обострано у нивоу прса нашивен је по један просторни (кеса) џеп
са поклопцем. Сваки џеп се затвара са по два дугмета испод основног
поклопца џепа,помоћу помоћног поклопца у саставу основног поклопца
који су невидљиви са спољне стране. Отвори страница кеса џепа нису
фиксирани.На средини левог прсног џепа, од линије поклопца, нашивен
је један мањи џеп, са поклопцем, са отвореном фалтом на усусрет, која
се затвара на висини која није мања од ширине кесе просторног џепа на
који је нашивен.
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На  средини  десног  прсног  џепа  и  нашивеног  малог  џепа  на
основни  прсни  џеп  са  леве  стране  налази  фалта  на  усусрет.  Испод
прсних џепова у линији струка, обострано је нашивен је по један већи
просторан (кеса) џеп са поклопцем, са фалтом на усусрет на средини
џепа.  Оба џепа са поклопцем се затварају  на идентичан начин као и
прсни џепови. Вертикалне спољашње стране доњих нашивених џепова
су отворене, чиме се формирају бочни џепови испод сновоних џепова.
Отвори џепова су скупљени и фиксирани ринглицама, као и завршеци
вертикалних  отвора  џепова  испод.  У  поклопац  џепа  са  леве  бочне
стране је ушивена идентификација или заштитни знак произвођача.

Фалте на свим џеповима су отворене одмах испод поклопца 
вертикално до висине који визуелно одговара ширини поклопца џепа.

Са леве унутрашње стране прслука, у нивоу прса,ушивен је џеп 
који се затвара рајсфершлусом. Отвор џепа је паспулиран.

Заштитни  прслук  је  постављен  трајно  фиксираним  пунилом  и
поставом.

Заштитни  прслук  је  водоравно  проштепан  целом  ширином  на
четири равномерно распоређене ширине, ради немогућности померања
уграђеног пунила и поставе. Амблем – лого Јавног предузећа "Шуме-Гоч"
Врњачка Бања се налази на левом горњем џепу и горњем делу леђа.
Начин израде логоа ће се договорити према захтеву наручиоца.

Величине и ознаке величина: "С-XXXЛ"
Мере заштитне одеће се прорачунавају на основу пиктограма.
Величине  и  ознаке  величина  су  прилагођене  мерама  тела

корисника,  антрополошким  мерењем  контролних  (примарних)  и
секундарних мера тела и извршавају се у складу са стандардима СРПС
ЕН 13402-1:2007, СРПС ЕН 13402-2:2007 и СРПС ИСО 8559:2007.

Означавање и маркирање заштитне јакне врши се коришћењем
примарних (основних) телесних мера: обим прса и висине тела према
(СРПС ИСО3636:2007,СРПС ЕН 13402-3:2015). Примарне мере тела се
изражавају  у  цм,  у  интервалима  према  стандарду  СРПС  ЕН  13402-
3:2015.

Услови и квалитет израде:
Према  условима  стандарда  СРПС  ЕН  ИСО  13688:2015  и

техничком захтеву корисника.
Сваки  шав  од  значаја  за  коришћење  заштитне  одеће  мора

издржати нормална напрезања без негативних последица. Сваки штеп
не сме имати мање од 4 убода на 1 цм, изузев ако је украсни. Завршеци
штепова  морају  бити  осигурани..  Дугмад морају  бити  чврсто  и  трајно
учвршћена, а. рупице за дугмад обрађене од осипања. Основне линије
штепања се изводе двоштепом.

Формирање  заштитне  одеће  се  врши  у  фази  индустријског
пеглања парним пресама и пеглама, под условима који су декларисани
за врсту употребљеног основног и помоћног материјала.

Промена димензија (Скупљање - максимум до - 2 %)
Заштитна  јакна  је  „Санфоризована“.  Проверавање  се  врши

прањем  на  60°Ц  према  СРПС  ЕН  ИСО  6330:2015  или  СРПС  ЕН
ИСО3175-2:2012 – Професионално одржавање, суво хемијско чишћење
одевних предмета.

Постојаност обојења: Минимум висока; светлост: оцена мин 5 , на
остала дејства оцена мин 4/4.

(Примена  тестова  СРПС ЕН ИСО 105  и  ЕН ИСО 105,  који  се
директно односе на предметну ЛЗО)

Материјали за израду заштитне одеће
У поступку одржавања основни и помоћни материјали од којих се

израђује  јакна  треба  без  штетних  последица  да  подноси  прописане
услове прања и хемијског чишћења.

Лице:
Текстилна тканина, Сировински састав:  Полиестар 65 %, Памук

35 % (дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 2 %)
Површинска маса: 250 гр/м2(дозвољено одступање у односу на
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декларисану вредност ± 5 %) ,
Густина жица, основа/потка на 1 цм: 50-58 / 22-25
Највећа  сила  и  издужења при  тој  сили:  Основа:  Минимум  140

даН; Потка: Минимум 50 даН
Боја: тамно зелена
Постава :
Текстилна тканина, сировински састав: Памук 100 %, површинска

маса 140 г/м2
(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 5%)
Пунило:
Торзо: Волуминозна клобучина, сировински састав: полиестар 100

%, површинска маса 250 г/м2
(дозвољено одступање .± 10 %)
Крагна: Волуминозна клобучина, сировински
Помоћни материјал:
Машински конац за шивење: Према СРПС ЕН 12590:2008, у боји

која  одговара  боји  материјала  од  кога  је  израђен  производ.  Подужна
линијска маса и сировински састав машинског конца за шивење мора
бити  усклађен  са  техничким  карактеристикама  основне  тканине  и
помоћног материјала (без чворова, замршених места и сл.).

Дугмад  су  у  боји/нијанси  тканине  лица  и  осталог  помоћног
материјала, округла са четири рупице.

Ушивне етикете су компатибилне са висећим етикетама.
Подаци,  симболи  и  обележја  морају  бити  читко  написани.

Постојаност  обојења  декларативних  штампаних података  на  ушивним
етикетама мора бити висока.

Рајсфершлус:  метални,  једнострани,  спирални,  крупан  корак,
ширина зуба у закопчаном стању минимум 6 мм за крагну.

3. ЗАШТИТНИ 
ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– БЕЗ
ПУНИЛА

Заштитни прслук без рукава намењен је корисницима за заштиту
од прљавштине, механичког деловања са површинским учинцима и за
заштиту од атмосферских утицаја који нису ни изузетни нити екстремни.
Облачи се преко летњег заштитног одела.

Квалитет  заштитног  прслука  без  рукава  мора  одговарати
дефинисаном,  усвојеном  и  одобреном  моделу/конструкцији,  општим
условима према СРПС ЕН ИСО 13688:2015, СРПС ЕН 342:2010.и нивоу
дефинисане заштите и безбедности у складу са Правилником о ЛЗО.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА  ЗАШТИТНОГ  ПРСЛУКА  БЕЗ  РУКАВА  на
основу Правилника о ЛЗО КАТЕГОРИЈА 1 (једноставна)

У складу са општим и ергономским захтевима стандарда СРПС
ЕН  ИСО  13688:2015  и  Правилника  о  ЛЗО,  тако  да  корисник  може
несметано  извршавати  све  активности  дефинисане  својим  радним
местом без ограничења у покрету.

Заштитни прслук је равног кроја, дужине до бокова, без крагне, са
„В“ изрезом и без рукава. Затвара се са ливеним рајсфершлусом крупних
зубаца од почетка „В“ изреза до заобљавања обе предњице у доњем
делу, цца 10 цм од доње ивице. Ради осигурања затварања прслука, у
нивоу са линијом струка по пречно је нашивена трака ефективне ширине
2 цм, дужине 14 цм, обострано учвршћена дрикером на дужини од 7 цм
преко  линије  затварања прслука  и  дрикером у  поновном преклапању
исте траке. Визуелно је видљив само дрикер последњег копчања. Прслук
је паспулиран око орукавља, вратног изреза и на линији закопчавања
предњица  до  бочних  страна  у  саставу  са  задњом  страном  прслука.
Паспул траке уједно штите рајсфершлус и чинега невидљивим.

Прслук  је  састављен  од  две  идентичне  спојене  текстилне
тканине, од којих једна чини лице а друга поставу.  Обе су спојене на
ивицама помоћу паспул траке или спајањем страница на штепавањем.
Сви остали делови прслука који се односе на џепове, еполете, траке,
паспул и слично су од идентичне врсте материјала.

Напредњем делу прслука нашивени су џепови у три нивоа.
Обострано  у  нивоу  прса  (изнад  пазушне  линије)  нашивен  је

поједан просторни (кеса) џеп са поклопцем, који се затвара чичак траком
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постављеном  на  средини.  Џепови  су  и  на  отворима  просторни  и
осигурани  ринглицама.  Поклопци  џепова  су  на  доњим странама  косо
засечени.

Испод  поклопца  џепа,  поред  чичак  траке,  на  страни  ка
рајсфершлусу, нашивена је дупло пресавијена трака од истог материјала
ширине 2 цм на чијем доњем крају је провучена „Д“ алка.

На инији изнад струка,  а испод орукавља, нашивен је по један
просторни (кеса) џеп са поклопцем, који се затвара са под вавидљива
дрикера.  Џепови  су  и  на  отворима  просторни  и  осигурани
ринглицама.Поклопци  џепова  су  на  доњим  странама  косо  засечени.
Предметни џепови су шири од горњих џепова и постављени су тако да су
унутрашњим бочним страницама ближи за око 2 цм ка средини отвора
прслука у односу на унутрашње бочне стране горњих џепова.

Испод линије струка,  обострано је нашивен по један просторни
(кеса)  џеп,  ослобођен  на  свим  страницама  у  подједакој  ширини.  На
горњој страни џепа се затвара ливеним рајсфершлусом причвршћеним
за горњу траку која чин ипросторну дубину џепа. На средини левог џепа,
нашивење један просторни (кеса) џеп са поклопцем, који се затвара са
чичак траком на средини и са поједним видљивим дрикером са страна.

На десном џепу, нашивена су два мања просторна (кеса) џепа са
поклопцима, који се на средини затварају са чичак траком. Сви поклопци
џепова су у доњем делу косо засечени.

Џепови су шири од џепова изнад и  постављени су тако  да  су
унутрашњим бочним страницама ближи за око 2 цм ка средини отвора
прслука у односу на унутрашње бочне стране џепова изнад.

На задњој страни прслука, 4 цм изнад линије орукавља и 3 цм
изнад доње ивице прслука, као и 10 цм од бочних ивица, нашивен је
велики просторни џеп, који се затвара ливеним рајсфершлусом са десне
бочне стране.

Са унутрашње стране прслука  обострано је  просечен по  један
коси џеп који се затвара ливеним рајсфершлусом. Унутрашњост таквог
џепа обухвата  простор  између две  тканине од нивоа иније  струка  до
раменог штепа.

Испод линије струка (испод косог џепа) обострано је нашивен по
један просторни (кеса) џеп који се затвара поклопцем и чичак траком на
средини. Крајеви поклопца нису засечени.

На предњој  доњој  десној  ивици прслука причвршћена је  дупло
пресавијена трака од истог материјала,ширине 2 цм и дужине 4 цм.

На средини задње стране вратног изреза испод паспула ушивена
је дупло пресавијена трака ширине 2 цм и дужине 6 цм, на чијем је крају
постављена „Д“ алка.

Прслук  је  снабдевене  полетом  нашивеном  на  десно  раме.
Еполета је широм страном ушивена испод паспул траке која обујмљује
оковратник, а другом страном, на коју је причвршћен краћи каиш у шпиц,
повраћена и причвршћена са једним дрикером.

Цео спољашњи вратни део испод паспула од раменог шава до
еполете је полукружно проштепан са 5 полукружних штепова на размак у
од 1 цм у висини од 6 цм,  као и унутрашњи део од једног до другог
раменог шава.

Амблем – лого Јавног предузећа "Шуме-Гоч"  Врњачка Бања се
налази на левом горњем џепу и горњем делу леђа. Начин израде логоа
ће се договорити према захтеву наручиоца.

Величине и ознаке величина:  С-XXXЛ
Мере заштитне одеће се прорачунавају на основу пиктограма.
Величине  и  ознаке  величина  су  прилагођене  мерама  тела

корисника,  антрополошким  мерењем  контролних  (примарних)  и
секундарних мера тела и извршавају се у складу са стандардима СРПС
ЕН 13402-1:2007, СРПС ЕН 13402-2:2007 и СРПС ИСО 8559:2007.

Означавање и маркирање заштитног грудњака без рукава врши
се  коришћењем  примарних  (основних)  телесних  мера:  обим  прса  и
висине  тела  према  (СРПС  ИСО3636:2007,СРПС  ЕН  13402-3:2015).
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Примарне  мере  тела  се  изражавају  у  цм,  у  интервалима  према
стандарду СРПС ЕН 13402-3:2015.

Услови и квалитет израде
Према  условима  стандарда  СРПС  ЕН  ИСО  13688:2015  и

техничком захтеву корисника.
Сваки  шав  од  значаја  за  коришћење  заштитне  одеће  мора

издржати нормална напрезања без негативних последица. Сваки штеп
не сме имати мање од 4 убода на 1 цм, изузев ако је украсни. Завршеци
штепова  морају  бити  осигурани..  Дугмадморају  бити  чврсто  и  трајно
учвршћена, а. рупице за дугмад обрађене од осипања.

Формирање  заштитног  грудњака  без  рукава  се  врши  у  фази
индустријског пеглања парним пресама и пеглама, под условима који су
декларисани за врсту употребљеног основног и помоћног материјала.

Промена димензија (Скупљање - максимум до - 2 %)
Заштитни прслук без рукава је „Санфоризован“. Проверавање се

врши прањем на 60°Ц према СРПС ЕН ИСО 6330:2015 или СРПС ЕН
ИСО3175-2:2012 – Професионално одржавање, суво хемијско чишћење
одевних предмета.

Постојаност обојења: Минимум висока; оцена: светлост мин 5 , на
остала дејства мин 4/4.

(Примена  тестова  СРПС ЕН ИСО 105  и  ЕН ИСО 105,  који  се
директно односе на предметну ЛЗО)

Материјали за израду заштитне одеће
У поступку одржавања основни и помоћни материјали од којих се

израђује заштитни грудњак без рукава треба без штетних последица да
подноси прописане услове прања и хемијског чишћења.

Лице:
Текстилна тканина, Сировински састав:  Полиестар 65 %, Памук

35 % (дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 2 %)
Површинска маса: 250 гр/м2(дозвољено одступање у односу на

декларисану вредност ± 5 %) ,
Густина жица, основа/потка на 1 цм: 50-58/22-25
Највећа  сила  и  издужења при  тој  сили:  Основа:  Минимум  140

даН; Потка: Минимум 50 даН
Боја: Тамно зелена
Отпорност  према  дејству  воде:  Минимални  услов  квалитета  је

„Водоодбојност 80“
Постава:
Текстилна тканина, сировински састав: Памук 100 %, површинска

маса 140 г/м2
(дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 5%)
Помоћни материјал:
Машински конац за шивење: Према СРПС ЕН 12590:2008, у боји

која  одговара  боји  материјала  од  кога  је  израђен  производ.  Подужна
линијска маса и сировински састав машинског конца за шивење мора
бити  усклађен  са  техничким  карактеристикама  основне  тканине  и
помоћног материјала (без чворова, замршених места и сл.).

Дугмад  су  у  боји/нијанси  тканине  лица  и  осталог  помоћног
материјала, округла са четири рупице.

Ушивне етикете су компатибилне са висећим етикетама.
Подаци,  симболи  и  обележја  морају  бити  читко  написани.

Постојаност  обојења  декларативних  штампаних података  на  ушивним
етикетама мора бити висока.

Рајсфершлус:
Основно  затварање:  метални,  једнострани,  спирални,  крупан

корак, ширина зуба у закопчаном стању минимум 6 мм.
Унутрашњи џеп: пластични, једнострани, спирални, ситан корак,

ширина зуба у затвореном стању 4 мм

4. ЗИМСКЕ 
ПАНТАЛОНЕ 
- СА 

Заштитне  панталоне  зимске  су  намењене  корисницима  за
заштиту  од  прљавштине,  механичког  деловања  са  површинским
учинцима зазаштиту од хладноће (од атмосферских утицаја који нису ни
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УЛОШКОМ изузетни нити екстремни).
Квалитет:
Квалитет  заштитних  панталона  мора  одговарати  дефинисаном,

усвојеном и  одобреном моделу/конструкцији,  општим условима  према
СРПС ЕН ИСО 13688:2015,  СРПС ЕН 342:2010. и  нивоу дефинисане
заштите и безбедности у складу са Правилником о ЛЗО.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА  ЗАШТИТНИХ  ПАНТАЛОНАна  основу
Правилника о ЛЗО КАТЕГОРИЈА 1 (једноставна)

Модел/дизајн/конструкција:
У складу са општим и ергономским захтевима стандарда СРПС

ЕН  ИСО  13688:2015  и  Правилника  о  ЛЗО,  тако  да  корисник  може
несметано  извршавати  све  активности  дефинисане  својим  радним
местом без ограничења у покрету.

Панталоне: Панталоне су класичног кроја. На струку је нашивено
6 равномерно распоређених гајки за каиш и обострано по једна трака са
затезачима за регулацију обима струка у рапону од 1 – 10 цм. Копчају се
са  једним  дугметом  на  струку  и  металним  рајсфершлусом  целом
дужином шлица. У доњи обим ногавица увучена је трака за смањење
или  повећање  обима  ногавица  са  унутрашњим  везивањем  на  линији
поруба.  Панталоне  су  снабдевене  са  два  бочна  усечена  џепа  испод
линије  струка  и  ојачана  ринглицама  на  ефективном  делу  отвора.  Са
бочних страна испод линије шлица налази се по један нашивен џеп са
поклопцем, подједнако распоређен на вертикалној линији бочног шава.
Простор џепа се обезбеђује са три вертикалне фалте на џепу ширине 6-
6,5  цм,  ослобођене на задњој  страни панталона у наведеној  ширини.
Бочни  џеп  се  затвара  са  по  два  дугмета  испод  основног  поклопца
џепа,помоћу  помоћног  поклопца  у  саставу  основног  поклопца,  и
невидљиво  са  спољне  стране.  Поклопац  џепа  је  трајно  фиксиран
ринглицом на предњој страни панталона и ослобођен на задњој страни
панталона ради функционалности задње фалте. Висина џепова износи
23 цм и пропорционално се може повећавати у зависности од величине
панталона. На задњој страни панталона се налази по један ушивен џеп,
са поклопцима. Затварају се са два дугмета и доњег поклопца који је у
саставу  основног  поклопца  џепа.  Сваки  доњи поклопац  је  за  један  1
плићи у односу на горњи поклопац.

Панталоне  су  целом дужином постављене  улошком који  се не
може скидати.

Величине и ознаке величина: С-XXXЛ
Мере заштитне одеће се прорачунавају на основу пиктограма.
Величине  и  ознаке  величина  су  прилагођене  мерама  тела

корисника,  антрополошким  мерењем  контролних  (примарних)  и
секундарних мера тела и извршавају се у складу са стандардима СРПС
ЕН 13402-1:2007, СРПС ЕН 13402-2:2007 и СРПС ИСО 8559:2007.

Означавање  и  маркирање  панталона  врши  се  коришћењем
примарних (основних) телесних мера: обим струка, унутрашња дужина
ноге и висина тела према (СРПС ИСО3636:2007,СРПС ЕН 13402-3:2015).
Примарне  мере  тела  се  изражавају  у  цм,  у  интервалима  према
стандарду СРПС ЕН 13402-3:2015.

Услови и квалитет израде
Према  условима  стандарда  СРПС  ЕН  ИСО  13688:2015  и

техничком захтеву корисника.
Сваки  шав  од  значаја  за  коришћење  заштитне  одеће  мора

издржати нормална напрезања без негативних последица. Сваки штеп
не сме имати мање од 4 убода на 1 цм, изузев ако је украсни. Завршеци
штепова  морају  бити  осигурани..  Дугмадморају  бити  чврсто  и  трајно
учвршћена, а. рупице за дугмад обрађене од осипања. Основне линије
штепања се изводе двоштепом.

Формирање  заштитне  одећесе  врши  у  фази  индустријског
пеглања парним пресама и пеглама, под условима који су декларисани
за врсту употребљеног основног и помоћног материјала.

Промена димензија (Скупљање - максимум до - 2 %)
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Панталоне су „Санфоризоване“.  Проверавање се врши прањем
на 60°Ц према СРПС ЕН ИСО 6330:2015 или СРПС ЕН ИСО3175-2:2012
–  Професионално  одржавање,  суво  хемијско  чишћење  одевних
предмета.

Постојаност обојења: Минимум висока; светлост:оцена мин 5 , на
остала дејстваоцена мин 4/4.

(Примена  тестова  СРПС ЕН ИСО 105  и  ЕН ИСО 105,  који  се
директно односе на предметну ЛЗО)

Материјали за израду заштитне одеће
У поступку одржавања основни и помоћни материјали од којих се

израђују панталоне треба без штетних последица да подноси прописане
услове прања и хемијског чишћења.

Лице:
Текстилна тканина: Сировински састав:  Полиестар 65 %, Памук

35 % (дозвољено одступање у односу на декларисану вредност ± 2 %)
Површинска маса: 250 гр/м2(дозвољено одступање у односу на

декларисану вредност ± 5 %) ,
Густина жица, основа/потка на 1 цм: 50-58 / 22-25
Највећа  сила  и  издужења при  тој  сили:  Основа:  Минимум  140

даН; Потка: Минимум 50 даН
Боја: Тамно зелена
Специјална дорада:
Отпорност  према  дејству  воде:  Минимални  услов  квалитета  је

„Водоодбојност 80“
Пунило улошка панталона:
Волуминозна  клобучина,  сировински  састав:  Полиестар  100  %,

површинска  маса  150  г/м2 (дозвољено  одступање  у  односу  на
декларисану вредност ± 10 %)

Постава улошка панталона:
Текстилна  тканина,  сировински  састав:  Полиестар  100  %,

површинска  маса  55  г/м2 (дозвољено  одступање  у  односу  на
декларисану вредност ± 5%)

Помоћни материјал:
Машински конац за шивење: Према СРПС ЕН 12590:2008, у боји

која  одговара  боји  материјала  од  кога  је  израђен  производ.  Подужна
линијска маса и сировински састав машинског конца за шивење мора
бити  усклађен  са  техничким  карактеристикама  основне  тканине  и
помоћног материјала (без чворова, замршених места и сл.).

Дугмад  су  у  боји/нијанси  тканине  лица  и  осталог  помоћног
материјала, округла са четири рупице.

Ушивне етикете су компатибилне са висећим етикетама.
Подаци,  симболи  и  обележја  морају  бити  читко  написани.

Постојаност  обојења  декларативних  штампаних података  на  ушивним
етикетама мора бити висока.

Рајсфершлус:метални,  једнострани,  спирални,  крупан  корак,
ширина зуба у закопчаном стању минимум 6 цм.

5. Радно 
одело 
(Дводелно 
одело – 
панталоне 
на трегере 
и блуза)

Радно одело је пилот, дводелно са панталонама на трегере без 
улошка и блузом. Комплет чине две блузе и два пара панталона. 

Крој панталона и блузе мора бити доброг квалитета, тј. дупло 
штепан.

Блуза је дужине до бокова, затвара се рајсфешлусом по целој
дужини.  Преко  рајсфешлуса  је  нашивена  лајсна  која  се  причвршћује
чичак траком на три места (испод крагне,  на средини и на појасу).  У
висни  груди,  испод  линије  сечења  налазе  се  два  нашивена  џепа  са
фалтама по  обиму,  а  затварају  се  патнама са  чичак  траком.У  доњем
делу су отворена два коса џепа са џеп лајснама.  Блуза има оборену
крагну, леђа су проширена са две фалте, што омогућава већу  слободу
покрета .  

Јакна  се  завршава  појасом  у  који  је  на  боковима  уграђена
елестична  трака  по  ширини  и  у  дужини  од  око  12  цм.  Рукави  су
једноделни, са фалтом у крајевима рукава и  манжетном са затварањем
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на чичак траку, која служи и за регулисање ширине. 
ПАНТАЛОНЕ  имају  нашивено  ојачање са  предње  стране, на

коленима, од основног материјала (од штепа до штепа ногавице, висине
24 цм),  штепано ситним квадратним штеповима под дијагоналом-углом
са размаком од око 2 цм. Панталоне су са пластроном на предњој и
задњој страни и трегерима на задњој страни. У трегере је у дужини од
10цм уграђена еластична трака, а са пластроном су спојени шналама. У
појасу панталона, позади, је целом дужином од бока до бока уграђена
еластична трака у  ширини појаса.  Панталоне имају  леви бочни шлиц
ради лакшег облачења, са копчањем на три дугмета или рајсфешлусом.
Предњи  шлиц  на  панталонама  се  копча  на  три  дугмета  или
рајсфешлусом. Панталоне имају два коса џепа напред испод струка, по
један нашивени џеп са фалтама по обиму, са патнама и чичак траком на
затварање, на левој и  десној  бочној  страни ногавица изнад колена, и
један обичан џеп на предњем делу панталона-пластрону у висини груди
који се такође затвара са патнама и чичак траком.

Амблем – лого Јавног предузећа "Шуме-Гоч" Врњачка Бања се
налази  на  левом  горњем  џепу  и  горњем  делу  леђа  блузе  и  на
панталонама на пластрону преко обичног џепа.. Начин израде логоа ће
се договорити према захтеву наручиоца.

Стандардне величине бројева од 46 до 64
Техничке карактеристике основне тканине: 
састав: најмање 33 (+/-2)% памук , остало - полиестар
површинска маса  215 - 240г/м2  
Прекидна сила по основи мин 130 даН
Прекидна сила по потки мин 60 даН
Скупљање при прању на 600Ц мах + - 2%;
Постојаност обојења:
светлост                      4
трење суво / мокро   4/3
зној  кисело/алкално   4/4
прање на 60 Ц           4
водоодбојност (метода Ц) ≥ 80

6. Кишна 
кабаница

Кишна  кабаница  од  полиестерске  тканине  пресвучене  ПВЦ-ом.
намењена  заштити  од  временских  услова  (киша,снег,влага...)
Површинска маса кишне кабанице мора бити од 180- 190 гр/м2..Мора
бити водоотпорна,са склопивом капуљчом,а шавови су шивени па потом
и варени .Дужина кабанице је до испод колена. Затвара се пластичним
зипом. На кабаници са обе стране у висини бокова мора бити по један
џеп са преклопом.

Величина : М-XXXЛ
-Боја  :  зелена  Амблем  –  лого  Јавног  предузећа  "Шуме-Гоч"

Врњачка Бања на левом горњем делу и на леђима испод висине рамена.

7. Ципела - 
плитка

Заштитна  ципела  плитка  са  композитном  капом  без  металних
делова, заштита прстију: Неметална композитна капа - Отпорност према
удару: 200 Ј - Отпорност према сабијању изнад 15 кН - Табаница против
пробијања неметални – параамидни - Отпорност према пробијању изнад
1100 Н -  Отпорност целе обуће према води мин 60 минута -  Ђон  са
крампонима двокомпонентни  ПУ  100  %  повишен  у  предњем  делу,
профилисан у циљу спречавања проклизавања,  са шок апсорбером  у
пети, антистатик - Отпорност према течним горивима: према СРПС 1817.
Отпорност на разблажене киселине и воду према ИСО  175 стандард:
СРПС ЕН ИСО 20345 СРЦ С3.

8. Радна 
ципела- 
дубока

Заштитна ципела дубока, термоизолована са композитном капом
без  металних  делова, заштита  прстију:  Неметална  композитна  капа  -
Отпорност према удару: 200 Ј - Отпорност према сабијању изнад 15 кН -
Табаница против пробијања неметални – параамидни - Отпорност према
пробијању  изнад  1100 Н -  Отпорност  целе обуће према води мин 60
минута  -  Ђон  са  крампонима двокомпонентни  ПУ  100  %  повишен  у
предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок
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апсорбером  у  пети,  антистатик  -  Отпорност  према  течним  горивима:
према СРПС 1817. Отпорност  на  разблажене киселине и  воду према
ИСО 175 стандард: СРПС ЕН ИСО 20345 СРЦ С3.

9. Шлем Произведен  од  ХДПЕ-а  Полиетилен  велике  густине  Текстилни
уложак са качењем на 6 тачака Подешавање улошка на три дубине Лако
подешавање обима Памучна знојница обложена порозним ПУ слојем-Пх
неутралан  и  дерматолошки  тестиран  материјал  Одлична  вентилација
Висок  степен  отпорности  на  УВ  зрачење  и  топлоту  Универзални
адаптери  са  обе  стране  за  качење  додатака  као  што  су  визири,
антифони,...

10. Мајица Мајица  „Т“  мајица је кратких рукава  са округлом крагном. Боје
мајица  је  зелена.  Материјал  за  израду  мајица  је  100%  памук,
површинска  маса:  150  г/м²  (±5%).  Амблем  –  лого  Јавног  предузећа
"Шуме-Гоч" Врњачка Бања се налази на мајици на левом горњем делу и
на горњем делу леђа.

11. Флуросцент
ни прслук

Флуросцентни  прслук  високе  видљивости  према  стандарду  ЕН
471 са флуросцентним или рефлектујућим тракама. На видљивом месту
ставити штампани амблем – лого Јавног предузећа "Шуме-Гоч" Врњачка
Бања .

Боја: наранџаста или жута.

Место испоруке добара: Јавно предузеће "Шуме-Гоч" Врњачка Бања, ул. Жике
Ваљаревића број 1, Врњачка Бања

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА

У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију,пројекте и 
планове.

V   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  учешће  у  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
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. 4) Закона);
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4) Да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона);

5) 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  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне
својине (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: 

- Доказати усаглашеност са стандардом

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 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.  

1.4. Уколико  понуду подноси  група  понуђача,  сваки  понуђач  из  групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов  из  члана  75.  став  1.  тач.  5)  Закона,  дужан  је  да  испуни
понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

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  В
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,  осим
услова  из  члана  75.  став  1.  тачка  5) Закона,коју  доставља  у  виду
неоверене копије (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

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.

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.

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
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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: П  р  авна 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 месту пребивалишта законског заступника).  Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког  од  њих.   П  редузетници  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  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;

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:    није потребан
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве

(Образац изјаве, дат је у поглављу XII. 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:
- декларације о усаглашености са стандардом ,
-  сертификат  о  прегледу  типа  издат  од  акредитоване  лабораторије  са
територије Србије .

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

У  колико 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, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.  

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

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

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,  који  је јавно доступан на интернет страници
Агенције 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 подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим  се  уређује  електронски  документ,  осим  уколико  подноси  електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач  може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

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

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

У складу са чл.78 Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС” бр.124/12,
14715 и 68/15), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења  понуде,  односно  пријаве,  доказује  испуњеност  обавезних
услова  из  чл.  75.  став  1.  тачка  1.  до  4. Закона  о  јавним  набавкама
(„Сл.Гласник  РС“  бр.124/12).  Понуђач,  који  је  регистрован  при  регистру
понуђача који води Агенција за привредне регистре,  има обавезу да у својој
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин
жели да докаже испуњеност услова из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о
јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12).
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА 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 _____________________________________________[навести  назив
понуђача] у поступку јавне набавке добра – „Радна и заштитна одећа и опрема“
број ЈН МВ 6/2017, 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;

4) 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);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________                                                                          Понуђач:

Датум:_____________                         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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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____________________________________________[навести  назив
подизвођача] у  поступку  јавне  набавке  добра  –  „Радна  и  заштитна  одећа  и
опрема“ број ЈН МВ  6/2017, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) 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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VI  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,  факс,
телефон , маил адесу понуђача и контакт особу.
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.
Обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може
поднети понуду за једну или више партија.
Уколико понуђач поднеси понуду за  више партија, понуду доставља у једном
збирном омоту (коверти).
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за
сваку партију посебно.
Понуђач  доставља понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне
документације,  у  једном збирном омоту (коверту),  тако  да  се  при  отварању
може проверити да ли је коверта неоштећена односно као таква предата или је
другачије.. Незатворене понуде неће се разматрати. Понуђач може да поднесе
само једну понуду.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама
Врњачке Бање "Шуме - Гоч", ул. Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања,
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра “Радна и заштитна одећа и
опрема”, ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.12.2017. године до 12:00   часова . 
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење
понуда  тј.     27.12.2017.     год.    са  почетком  12:30  часова,  у  просторијама
Наручиоца - Јавног предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
''Шуме - Гоч'', Жике Ваљаревић бр.1, 36210 Врњачка Бања, Канцеларија бр.19.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се  понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно  која  је  примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
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Понуда мора да садржи:
 Обавезну садржину понуде чине образац понуде, сви докази ( прилози и

изјаве ) тражени конкурсном документацијом, као и попуњени,потписании
оверени  обрасци  из  конкурсне  документације.  Подношењем  понуде
сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио услове из конкурсне
документације.

 Уколико  понуда  није  сачињена  у  складу  са  захтевима  из  конкурсне
документације, такву понуду ће Наручилац одбити као неприхватљиву.

Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца:
      Понуђач  је  дужан  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише  обрасце  из
конкурсне  документације.  Обрасце  понуђач  мора  попунити  читко,  односно
дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити
већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени,
а  садржај  јасан и  недвосмислен.  Понуђач је  дужан да сваку страну модела
уговора потпише и овери печатом, а последњу и потпише и овери печатом на
месту предвиђеном за то.
Обрасци  из  конкурсне  документације  попуњавају  се,  потписују  и  оверавају
печатом,  а  све  у  складу  са  обрасцима  и  напоменама  на  обрасцима  из
конкурсне документације. Обрасци који су у конкретном случају неприменљиви,
понуђач  није  у  обавези  да  потпише  и  овери  (  нпр.  Ако  понуђач  наступа
самостално  не  мора  да  потпише  и  овери  образац  “  изјава  понуђача  о
ангажовању подизвођача” и сл.) односно није дужан да их достави.
-  Понуда мора бити без исправки или уписивања осим оних уписа у складу са
упутством наручиоца. У случају исправки, оне морају бити потписане од стране
особе којха потписује понуду и оверене печатом.
-  Понуда мора садржати појединачне цене добара, које не смеју бити веће од
датих највиших појединачних планских цена, уписаних у табелама у техничкој
спецификацији добара,  чији крајњи збир мора дати тачну цену појединачног
добра. Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву, уколико понуђач није
поступио како је напред наведено.
-  Понуђач је дужан да у понуди означи поверљиве податке  при чему  цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирања понуда неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о
јавним набавкама( “ Службени гласник РС “ број 124/2012)
 Подаци које понуђач у конкурсној документацији означи као поверљиве,
биће коришћени само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником
изван круга лица која буду укључена у поступак јавних набавки. Ови подаци
неће бити објављени приликом отварања понуда.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована у  партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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: Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  "Шуме - Гоч", ул. Жике Ваљаревића
бр. 1, 36210 Врњачка Бања,  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку  добра  “Радна  и  заштитна  одећа  и
опрема”, ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде за  јавну  набавку добра  “Радна  и  заштитна  одећа  и
опрема”, ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив  понуде за  јавну  набавку  добра  “Радна  и  заштитна  одећа  и
опрема”, ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра “Радна и заштитна одећа
и опрема”, ЈН бр. 6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача,  на  коверти је  потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој  понуди или као подизвођач,  нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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 (поглавље  VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који  подноси  понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач  ће  бити  наведен  и  у
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број
подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
 понуђачу који ће издати рачун, 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

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 је 45 дана  ,  од дана испоруке добара, на основу документа  који
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђачи  су  у  обавези  да  за  добра  која  су  предмет  јавне  набавке  понуде
минимални гаранти рок у временском трајању од 6 месеци, који почиње тећи од
дана  потписивања  отпремнице  од  стране  овлашћених  лица  обе  уговорне
стране.
Уколико понуђачи понуде краћи рок од прописаног минимума, такве понуде ће
сe сматрати неприхватљивим.
У периоду гарантног рока, понуђач је обавезан да у року од 48 сати отклања све
недостатке на предметним добрима. У случају да понуђач није у могућности да
отклони  недостатке  на  предметним  добрима,  обавезан  је  да  испоручи  нове
артикле, са истим техничким карактеристикама, и у том случају гарантни  рок
почиње тећи изнова.

9.3.  Захтев  у  погледу  рока  (испоруке  добара,  извршења  услуге,  извођења
радова)
Изабрани понуђач биће у обавези да добра која су предмет ове јавне набавке
испоручи сукцесивно према потребама купца, у року од најдуже два дана  од
дана када је достављена писмена наруџбеница.

Конкурсна документација за ЈН МВ 6/2017                                                                                     24



Испорука робе у седишту купца у Врњачкој Бањи, улица Жике Ваљаревића број
1, са декларацијом о квалитету производа.

9.4.   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.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену су урачунати  сви трошкови 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.
Понуђач даје цену за период важења уговора.У цену морају бити урачунати сви
накнадни и зависни  трошкови: превоз, осигурање и друге дажбине.
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.

11.  ПОДАЦИ  О  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 и привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту
животне  средине  и  у  Министарству  енергетике,  развоја  и  заштите  животне
средине.
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.  ПОДАЦИ О ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (доставља се уз
понуду) и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница  и  овлашћења  Народне  банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити  достављено  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –  писмо,  са
назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу
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мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је најмање колико и важење понуде, односно 60 дана од
дана отварања понуда.  Напомена: Модел меничног овлашћења за озбиљност
понуде се налази у прилогу конкурсне документације.
Наручилац ће уновчити  меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је  додељен уговор  благовремено  не  потпише уговор  о  јавној  набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе  средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац  ће  вратити  менице понуђачима  са  којима  није  закључен  уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико  понуђач  не  достави  меницу понуда  ће  бити  одбијена  као
неприхватљива.

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  путем  поште на  адресу
наручиоца, електронске поште на е-маил јпсумегоц@гмаил.цом  или факсом на
број 036/618-202 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације,  одговор  доставити  у  писаном  облику  и  истовремено  ће  ту
информацију  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет
страници. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ
бр. 6/2017.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.

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
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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.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор,  дужан је  да у  тренутку закључења
уговора преда наручиоцу  банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини  од 1  5  %  ,   од укупне
вредности уговора без ПДВ-а,  са роком важности који је  30 (тридесет)  дана
дужи од истека рока за  коначно извршење посла.  Ако се  за  време трајања
уговора  промене  рокови  за  извршење уговорне  обавезе,  важност  банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа
понуђена цена“. 

18.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ  УГОВОРА У  СИТУАЦИЈИ  КАДА ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ
ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ  ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача  чија је понуда прва стигла
на адресу  Наручиоца.

19. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XИИ конкурсне документације).
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за  коришћење патената,  као и  одговорност  за  повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА
ПОНУЂАЧА 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља
Републичкој  комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  непосредно,
електронском поштом на  е-маил  јпборјак@опен.телеком.рс , факсом  на број
036/618-202 или  препорученом  пошиљком  са  повратницом  на  адресу
Наручиоца. 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  у  поступку  јавне  набавке,  односно  објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108.  Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у  поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од  стране  истог  подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева. 
Подносилац  захтева  је  дужан да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати
таксу  у  износу  од  60.000,00  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу
наручиоца  пре  отварања  понуда  на  број  жиро  рачуна:  840-742221843-57,
шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  97  50-016,  сврха  уплате:  Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.  

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор  о  јавној  набавци  ће  бити  закључен  са  понуђачем  којем  је  додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра
“Радна и заштитна одећа и опрема”, ЈН МВ број 6/2017.  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (е-
маил):

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
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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.
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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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р.б
р.

Опис предмета набавке Јединица
мере

Коли
чина

Цена по
јед. мере

Укупно

1. ЗИМСКА ЈАКНА врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

2. ЗАШТИТНИ ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– СА ПУНИЛОМ врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

3. ЗАШТИТНИ ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– БЕЗ ПУНИЛА врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

4. ЗИМСКЕ ПАНТАЛОНЕ - СА 
УЛОШКОМ врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком III 
конкурсне документације за 
ЈНМВ 6/2017 КОМ 62

5. Радно одело (Дводелно одело – 
панталоне на трегере и блуза) 
врсте, техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМПЛЕТ 31

6. Кишна кабаница врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

7. Ципела - плитка врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

8. Радна ципела- дубока врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

9. Шлем врсте, техничких 
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карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком III 
конкурсне документације за 
ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

10. Мајица врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком III 
конкурсне документације за 
ЈНМВ 6/2017 КОМ 62

11. Флуросцентни прслук врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу са 
одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 6/2017 КОМ 31

Укупно без ПДВ-а

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок испоруке

Гарантни период

Место и начин испоруке

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

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.
Предмет  јавне  набавке  је  обликован  у  више  партија  и понуђачи  морају
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Конкурсна документација за ЈН МВ 6/2017                                                                                     33



VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА “Радна и заштитна одећа и опрема”  

Закључен између:
Наручиоца  Јавно предузеће за  газдовање заштитним шумама  Врњачке Бање
''Шуме  –  Гоч''  Врњачка  Бања,са  седиштем  у  Врњачкој  Бањи,  улица  Жике
Ваљаревића бр. 1, ПИБ: 109621098, Матични број: 21211834, Број рачуна: 170-
0030029368000-91, Назив банке: „УниЦредит банк” Банка,Телефон: 036/611-041,
кога заступа директор Ивица Лазаревић, мастер инж.шум. 
(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:
ЈН МВ Број: 6/2017
Број и датум одлуке о додели уговора  : ....................... (попуњава Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од....................(попуњава Наручилац)

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом
о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) спровео
отворени поступак јавне набавке за добра “Радна и заштитна одећа и опрема“
ЈНМВ 6/2017, у којем је понуда Понуђача …..........................................................
бр._______  од  ______2017.године  (у  даљем  тексту:  Понуда),  изабрана  као
најповољнија. (попуњава Понуђач) Иста је саставни део овог Уговора.

Члан 2.

       Сагласно члану 1. овог уговора Испоручилац се обавезује да ће за потребе
Наручиоца   вршити  испоруку  Радне  и  заштитне  одеће  и  опреме (у  даљем
тексту:  опрема), у свему према спецификацији добара и понуди Испоручиоца
бр. __________ од _____20___.године, који чине саставни део овог уговора.

II ЦЕНА
Члан 3.

     Уговорне стране су сагласне и прихватају да цена опреме из члана 2. овог
уговора буде у свему цена из понуде утврђена у спецификацији добара која
чини саставни део понуде.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
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Укупна вредност предмета јавне набавке  из Члана 1. овог Уговора износи:
____________ динара (словима: __________________________________ ) без
урачунатог  ПДВ-а,  односно  __________динара  (словима:
__________________________) са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу
јединичних  цена  из  усвојене  понуде  Извршиоца  број  _________  од
__________године.
Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 2. овог
члана у потпуности, уколико за тиме не буде потребе код Наручиоца.

III РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 4.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  Испоручилац  опрему из  члана  2.  овог
члана испоручује Наручиоцу сукцесивно, према његовим потребама и на основу
писаног захтева за требовање/наруџбенице.

Испоручилац  се  обавезује  да  испоручи  материјал  Наручиоцу у  року  од
__________ дана од дана пријема писаног захтева за требовање/наруџбенице.

Место испоруке добара из члана 2. овог уговора је магацин Наручиоца на
адреси :Јавно предузеће  "Шуме-Гоч'' Врњачка Бања,улица  Жике Ваљаревића
бр. 1, 36210 Врњачка Бања.

IV   ГАРАНЦИЈА

Члан 5.

Испоручилац  гарантује  за  сав  испоручени  материјал,  тако  да  исти
одговара спецификацији добара у понуди и да задовољава стандарде траженог
квалитета.

Члан 6.

Приликом званичне примопредаје опреме, овлашћени представници обе
уговорне стране ће извршити квантитативан и квалитативан пријем опреме и
сачинити и потписати записник о званичној примопредаји материјала.

Члан 7.

Испоручилац даје  гаранцију  за  квалитет  испорученог  материјала  према
гаранцији  произвођача,  у  трајању од    ______  месеци,  рачунајући  од  дана
званичне примопредаје материјала.

Гаранција подразумева обавезу Испоручиоца да о свом трошку, у року од
48  часова од  пријема  обавештења  од  стране  Наручиоца,  отклони  све
недостатке  на  испорученом  материјалу  који  су  настали  због  тога  што  се
Испоручилац није придржавао својих обавеза у погледу квалитета испорученог
материјала.

Уколико Испоручилац не поступи по одредбама из става 2.  овог  члана,
Наручилац има право да сам отклони недостатке или да овај  посао повери
овлашћеном трећем лицу о трошку Испоручиоца.

V   ПЛАЋАЊЕ И ИСПОСТАВЉАЊЕ РАЧУНА

Члан 8.

Плаћање  возила  из  члана  1.  овог  уговора  у  укупном  износу  од
_____________ динара са урачунатим ПДВ-ом извршиће се вирманским путем,
у року од 45 дана од дана записнички извршене испоруке возила.
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

На  све  односе  који  нису  уређени  овим  уговором  примењиваће  се
одговарајуће одредбе закона и подзаконских аката.

Уговорене стране су сагласне да евентуалне настале спорове по овом
уговору  решавају  међусобним  споразумом,  а  у  случају  неуспеха  решавања
спора, надлежан је суд у месту Наручиоца услуга.

Члан 10.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два)
примерка  припадају  Наручиоцу  услуга,  а  2  (два)  примерка  припадају
Извршиоцу услуга.

Сваки уредно потписан примерак овог уговора има значење оригинала и
подједнако правно дејство.

Уговорне стране

   
  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА:     НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА:
                                За Јавно предузеће ''Шуме - Гоч''
                                                                          Директор
                                                                    

   _____________________       __________________________________
                                                     Ивица Лазаревић, мастер инж.шум.
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IX     ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 Добра “Радна и заштитна одећа и опрема”,   СА УПУТСТВОМ

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 Предмет ЈН Кол
.

Ком
.

Јединич
на цена

без
ПДВ-а

Јединичн
а цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена
без

ПДВ-а 

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)
ЗИМСКА ЈАКНА врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

ЗАШТИТНИ ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– СА ПУНИЛОМ 
врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком 
III конкурсне документације 
за ЈНМВ 6/2017

31

ЗАШТИТНИ ПРСЛУК БЕЗ 
РУКАВА– БЕЗ ПУНИЛА 
врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком 
III конкурсне документације 
за ЈНМВ 6/2017

31

ЗИМСКЕ ПАНТАЛОНЕ - СА 
УЛОШКОМ врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком 
III конкурсне документације 
за ЈНМВ 6/2017 62
Радно одело (Дводелно 
одело – панталоне на 
трегере и блуза) врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

Кишна кабаница врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

Конкурсна документација за ЈН МВ 6/2017                                                                                     37



Ципела - плитка врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

Радна ципела- дубока врсте,
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

Шлем врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком 
III конкурсне документације 
за ЈНМВ 6/2017 31
Мајица врсте, техничких 
карактеристка, квалитета и 
описа у складу са одељком 
III конкурсне документације 
за ЈНМВ 6/2017 62
Флуросцентни прслук врсте, 
техничких карактеристка, 
квалитета и описа у складу 
са одељком III конкурсне 
документације за ЈНМВ 
6/2017

31

УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони  3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки

тражени предмет јавне набавке;
 у колони  4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,  за сваки

тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати  укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену  у  колони  3.)  са  траженим  количинама  (које  су  наведене  у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у  колони  6.  уписати  колико  износи  укупна  цена  са  ПДВ-ом  за  сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач ____________________
[навести  назив  понуђача],  доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова
припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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XI  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 добра “Радна и заштитна одећа и опрема”, ЈН МВ бр.
6/2017,  поднео  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

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
печатом.
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XII  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................................................................[навести  назив  понуђача] у
поступку јавне набавке добра “Радна и заштитна одећа и опрема”, ЈН МВ бр.
6/2017, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          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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ДУЖНИК: _________________________________ (назив и адреса понуђача)
матични број:_____________________________  
ПИБ:  _________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ____________________ код _______________
 

ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

 за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумамаВрњачке Бање  „Шуме -Гоч“
Врњачка  Бања,  ул.  Жике  Ваљаревића  бр.1,  Врњачка  Бања,  ПИБ:  109621098,  М.бр.:
21211834  (Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ___________ и овлашћујемо
Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“  Врњачка
Бања, ул. Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања, као повериоца, да предату меницу може
попунити  на  име  средства  гаранције  за  озбиљност  понуде,  на  износ  од  10%  укупне
вредности без ПДВ-а наше Понуде број _________ од ______.2017.год. за јавну набавку
број 6/2017 чији је предмет добра: “Радна и заштитна одећа и опрема”, односно до износа
од _____________ динара (Словима: __________________________________ и   /100) без
урачунатог ПДВ-а.  Рок важења менице је  30 дана од дана отварања понуда за напред
наведену јавну набавку, односносно рок важења менице је онолико колико је и рок важења
наше напред наведене понуде. Меница је платива на први позив. 

Овлашћујемо  Јавно  предузеће  за  газдовање  заштитним  шумама  Врњачке  Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања, ул. Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања , као повериоца,
да  у  складу  са  одредбама конкурсне  документације  за  предметну јавну  набавку,  може
попунити  меницу  за  наплату  и  да  безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова,
вансудски  у  складу  са  важећим  прописима  изврши  наплату  са  свих  рачуна
______________________________(назив и адреса Понуђача), а у корист рачуна  Јавног
предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“  Врњачка Бања,
ул. Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања у следећим случајевима: 

-  Уколико  предузеће  ______________________________(назив  и  адреса  Понуђача)
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или у
случају одустајања од закључења уговора ; 

-  Уколико  предузеће  ______________________________(назив  и  адреса  Понуђача)
благовремено  не  закључи  уговор  са  наручиоцем  или  не  достави  меницу  и  менично
овлашћење за добро извршење посла у висини од 10% од понуђене цене са ПДВ-ом у
складу са захтевима из конкурсне документације. 

______________________________(назив  и  адреса  Понуђача),  се  одриче  права  на
повлачење  овог  овлашћења,  на  стављање  приговора  на  задужење  и  на  сторнирање
задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важешћа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене
лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна,
промене  печата,  статусних  промена,  оснивања  нових  правних  субјеката  од  стране
______________________________(назив и адреса Понуђача). 

Меница је потписана од овлашћеног лица за заступање и располагање средствима са
рачуна______________________________(назив и адреса Понуђача). 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава
______________________________(назив и адреса Понуђача), а 1 (један)  Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама  Врњачке Бање „Шуме – Гоч“  Врњачка Бања, ул. Жике
Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања.

У _____________ дана______________                               Издавалац менице 

                                                                                    мп           _________________ 
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