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   На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/2012, у даљем 

тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС" бр.  

29/2013),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  мале  вредности  (Су.бр.IV-22-

18/15 од 04.05.2015.године) припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - 

(набавка ОПРЕМЕ – КЛИМА УРЕЂАЈА) 
 

Конкурсна документација садржи: 
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Назив наручиоца: Основни суд у Алексинцу 

Седиште наручиоца: ул.Аце Милојевића бр.2, 18220 Алексинац 

Матични број наручиоца: 17865374 

ПИБ наручиоца: 108341204 

Интернет страница наручиоца: www.аl.os.sud.rs (линк јавне набавке) 

Е-маил адреса: uprava@al.os.sud.rs 

Особа за контакт: Јелена Милојковић, тел. 018/804-821 локал 

111 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

(1) Подаци о наручиоцу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 

(3) Предмет јавне набавке: Набавка опреме – клима уређаја. 
 

(4) Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није. 
 

(5) Контакт: Особа за контакт је Јелена Милојковић, тел. 018/804-821, локал 111 
 

(6) Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се 

може преузети на: 

■   Порталу јавних набавки 

и 

■ Интернет  страници  наручиоца  (   www.аl.os.sud.rs -  линк  јавне 

набавке)  
 

 

(7)    Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној коверти   овереној  печатом  на адресу наручиоца:Основни 

суд лексинац, ул.Аце Милојевића бр.2, 18220 Алексинац са обавезном назнаком на лицу 

коверте: "Понуда за јавну набавку опреме – клима уређаји"- не отварати, препоручено 

поштом или лично у писарници суда. На полеђини коверте навести назив, адресу и број 

телефона понуђача. 
 

 

 Последњи дан рока ,  односно  датум  и  сат  за  подношење  
понуда  : 

Рок за достављање понуда је 12.05.2015. године до 12,00 часова. 
 

 Последице  пропушта ња  рока  одређеног за  подношење  

понуда :  

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда 

сматраће се неблаговременим, а суд ће их по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене. 
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(8)  обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину 

подношења пуномоћја: 
 

 Место  отвара ња  понуда  : 

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Основног суда у Алексинцу, ул.Аце Милојевића 

бр.2. 
 

 Дан и сат отварања  понуда  : 12.05.2015. године са почетком у 12,30 часова. 

 
 Време  и начин  подношења  пуномоћја  : 

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који 

морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћје. Писмено овлашћење се предаје Комисији 

пре отварања понуда.(Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне 

документације).Уколико овлашћени представници не поднесу овлашћење, у поступку 

учествују као обична јавност. 
 

(9) обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 7 дана од дана јавног 

отварања понуда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

(1) Опис предмета набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка опреме – клима уређаја за потребе Основног суда у 

Алексинцу, у свему према техничким спецификацијама. 

Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације. 

Ознака из општег речника набавке: 39717200 - уређаји за климатизацију 

(2)  Опис партије и ознака из општег речника набавке: Предметна јавна набавка 

није обликована у више партија-целина, тако да ће се након спроведеног поступка јавне 

набавке закључити један уговор о јавној набавци.
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Техничка спецификација  клима  уређаја   
 

 

Техничка спецификација Захтеване карактеристике 

Модел 12000 BTU 

Капацитет хлађења Већа од 3,20 KW 

Капацитет грејања Већа од 3,60 KW 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  

Класа функције хлађења A 

Класа функције грејања A 

Користи еколошки гас R 410 A или R 407 A 

Нов / Боја Неупотребљаван / Бела 

Укључивање Даљински управљач 

Година производње Не старија од 2012-те 

Количина 12 комада 
 
 

Техничка спецификација Захтеване карактеристике 

Модел 9000 BTU 

Капацитет хлађења Минимум 9000 BTU 2.6 KW 

Капацитет грејања Минимум 9500 BTU 2.8 KW 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  

Класа функције хлађења A 

Класа функције грејања A 

Користи еколошки гас Да 

Нов / Боја Неупотребљаван / Бела 

Укључивање Даљински управљач 

Година производње Не старија од 2012-те 

Количина 4 комада 
 

 

Техничка спецификација Захтеване карактеристике 

Модел покретна клима 9000 BTU 

Капацитет хлађења Минимум 9000 BTU 2.6 KW 

Капацитет грејања Минимум 9500 BTU 2.8 KW 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  

Класа функције хлађења A 

Класа функције грејања A 

Користи еколошки гас Да 

Нов / Боја Неупотребљаван / Бела 

Укључивање Даљински управљач 

Година производње Не старија од 2012-те 

Количина 6 комада 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1  О бавез ни  ус лов и  з а  понуђ ача  пропис ани  чланом  75  З ЈН  и  то:  

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

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; 

3) Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања 

делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 

понуда; 

4) Да  је измирио  доспеле порезе, доприносе  и друге  јавне  дажбине у складу са 

прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 
 

4.2  Дод атни  ус лов и  з а  понуђ ача  пропис ани  чл.76.  с тав  2.  З ЈН ,  и  то:  

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у периоду од претходне три године 

пре објављивања позива за достављање понуда вршио испоруку и уградњу предметних 

добара, 

2) Неопходан технички капацитет - да поседује-користи пословни простор и да је у 

могућности да изврши испоруку и уградњу предметних добара на адресу наручиоца, 

3) Неопходан кадровски капацитет - да у моменту подношења понуде има у радном 

односу минимум два запослена лица која раде на пословима који су у непосредној вези са 

предметом јавне набавке; 
 

4.3  Услови  које  мора  д а  испуни  подизвођач,  и  то:  

Подизвођач мора да испуни: све обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4.1, 

тачка 1 до 4), док додатне услове за учешће у поступку јавне набавке не мора да испуњава. 
 

4.4  Услови које  мора  д а  испуни с ваки од  понуђача  из  групе  понуђача,  и  

то:  

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у поглављу 

4.1 (тачке од 1 до 4), а додатне услове за пословни, технички и кадровски капацитет 

испуњавају заједно. 
 

4.5  Упутство  како  с е  доказује  испуњеност  тих  услова:  

1) Испуњеност свих обавезних и додатних услова се доказује достављањем ИЗЈАВЕ 

ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ и то: 

• Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа 
самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 8.1) или 

•Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа 

са подизвођачем (Поглавље 8.2.) 

2)  Наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача 

чија је понуда на основу извештаја оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе 

(оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености обавезних 

услова и додатних услова за пословни, технички и кадровски капацитет. Рок за достављање је 

5 (пет) дана од дана достављања захтева. 

3) Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
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Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде поглавље 6. 

2. Модел уговора поглавље 7. 

3. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке 

поглавље 8.1 

4. Образац изјаве о трошковима понуде поглавље 9. 

5. Прилог обрасца понуде прилог 1 

6. Образац изјаве о независној понуди поглавље 10 

7. Образац изјаве о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине 

поглавље 11 

8. Образац изјаве да понуђач нуди оригиналне 

производе 

поглавље 12 

 

4)  Обрасци   из   конкурсне   документације   морају   бити   потписани   од   стране 

овлашћеног лица и оверени. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано 

у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за 

потписивање уз понуду. 
 
 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Основног 

суда у Алексинцу у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности. 

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 

одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са 

конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 
 

5.1     П од аци  о  јез ику  на  на  коме  понуд а  мора  бити  с ас тавље на  

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

5.2     З ах тев и  у  ве з и  с а  с ачињ авањ е м  понуде  
- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, овереној печатом, на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
-Понуда  мора  бити дата  на  обрасцима  из конкурсне  документације. Све  изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени 
печатом од стране понуђача. 

 
Понуђач који наступа САМОСТАЛНО попуњава, потписује и оверава печатом следеће 

обрасце:
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Понуђач који наступа са групом понуђача,   односно ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 
групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце: 

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде поглавље 6. 

2. Модел уговора поглавље 7. 

3. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке 

поглавље 8.1 

4. Образац изјаве о трошковима понуде поглавље 9. 

Сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, 
попуњава, потписује и печатом оверава: 

 

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Прилоге обрасца понуде прилог 2 

2. Образац изјаве о независној понуди поглавље 10 

3. Образац изјаве о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине 

поглавље 11 

4. Образац изјаве да понуђач нуди оригиналне 

производе 

поглавље 12 

Овлашћени представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН-а, 

одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем. 

 
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, ПОНУЂАЧ  попуњава, потписује и  оверава  

 печатом  следеће  обрасце:     

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац понуде поглавље 6. 

2. Прилоге обрасца понуде прилог 1 и прилог 3 

3. Модел уговора прилог 7. 

4. Образац изјаве о независној понуди прилог 10. 

5. Образац изјаве о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке (када наступа са 

подизвођачем) 

поглавље 8.2. 

6. Образац изјаве о трошковима понуде поглавље 9. 

 

 

ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене 

обрасце: 
 

Редни број Назив обрасца Поглавље 

1. Образац изјаве о независној понуди поглавље 10 
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2. Образац изјаве о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине 

поглавље 11 

3. Образац изјаве да понуђач нуди оригиналне 

производе 

поглавље 12 

 

 
5.3. П артије  

Предметна јавна набавка није обликована у више партија-целина, тако да ће се након 

окончаног поступка закључити један уговор. 

5.4.  П онуд е  с а  варијантама  
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5.5.  Н ачин  из ме не ,  д опуне  и  опоз ива  понуд е  

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року за 

подношење  понуде  да  измени,  допуни  или  опозове  своју понуду.  Измена,  допуна  или 

повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде 

пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се на начин на 

који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да тачно нагласи који део понуде се мења. По 

истеку рока за подношење понуда, понуда се не може мењати, допуњивати нити опозвати. 

5.6.  Учес твовањ е  у  з ајед ничкој  понуд и  или  понуд и  с а  под из вођ ачем  

У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је самостално 

поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 

нити да учествује у више заједничких понуда. 
 

5.7.  Испуњеност услова од стране подизвођача: 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у 

понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив 

подизвођача, 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 

(Поглавље 8.2). 

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 

наведен у уговору. 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке,  без 

обзира на број подизвођача. 

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове одређене за пословни, технички и 

кадровски капацитет, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН . 

Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену 

Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са 

подизвођачем (Поглавље 8.2). 
 

5.8.  И с пуње нос т  ус лов а  у  заје д ничкој  понуд и  

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
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Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН-а. Понуђачи 

из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Сваки 

понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка  од  1)  до  4)  ЗЈН,  а  додатне  услове  из  члана  испуњавају заједно,  што  се  доказује 

достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке-када понуђач наступа самостално илиу заједничкојпонуди (Поглавље 

8.1). 
 

5.9.  З ахтеви  од  з начаја  з а  прих ватљивост  понуд е  

Понуђени производи морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 

задатим техничким карактеристикама. 

Рачун се испоставља по завршеноој испоруци и уградњи. 

Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног по 

извршеној испоруци. Максималан рок за плаћање је 45 дана. Не може се прихватити понуђено 

авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као 

неприхватљива. 

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се 

прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.). 

У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 

5.10.  Цена  

Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим 

зависним трошковима. 

Након закључења уговора о јавној набавци, промена цена није могућа. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са чл. 92. ЗЈН. 

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима. 
 

5.11.  Под аци  о  орг анима  код  којих  се  могу  добити  под аци  у  вези  са  

 из вршењем уговора  кад а  је  позив  објављен на страном  

језику  

У предметном поступку јавне набавке мале вредности јавни позив није објављен на 

страном језику. 

 
5.12.  Средства финнсијског обезбеђења 
За овај поступак јавне набавке неће се користити средства финансијског обезбеђења 

којим ће понуђач обезбедити испуњење својих обавеза. 
 

5.13.  Одређивање поверљивости  

Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на 

располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима. 
 

5.14.  Додатне информације и појашњења  

Понуђач може у писаном облику на адресу Основни суду Алексинцу, ул.Аце 

Милојевића бр.2, факсом на број 018/800-705 или на е-маил адресу: uprava@al.os.sud.rs 

тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда.
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Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана 

од дана пријема захтева понуђача, и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници линк-јавне набавке. На истом месту ће се 

објавити и измене и допуне конкурсне документације, уколико их буде било. 
 

 

и то: 

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, 

 
- путем електронске поште, факса или поште; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

5.15.  Дод атна  објашњења,  контрола  и  допуштене  ис правке  

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 такву 

понуду одбити као неприхватљиву. 

5.16.                  Дод атно  обезебеђење  

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету јавне набавке за који је понуђач 

добио негативну референцу, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да му буде 

додељен уговор додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то: 

-уредно потписану и регистровану сопствену меницу, без жираната у корист 

Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% од процењене вредности 

набавке, са клаузулом «без протеста» и «по виђењу», на име доброг извршења посла. 
 

5.17.  Елементи  о  којима  ће  се  преговарати  и  начин  преговарања  

Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности (а не 

преговарачки), не постоје елементи о којима ће се преговарати. 
 

5.18.  К ритеријум  за  оцену  

Одлука о додели уговора за јавну набавку опреме – клима уређаја, донеће се применом 

критеријума „најнижа понуђена цена". 
 
 
 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА 

УГОВАРАЊЕ СУ: 

•    Испорука и уградња је у просторијама Основног Суда у Алексинцу у ул. Аце 

Милојевића бр.2, 18220 Алексинац. 

Рок важења понуде мора бити најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
•    Гарантни рок мора бити најмање 2 године. 

Наручилац задржава право да у случају неиспуњења или неблаговременог испуњења 
уговорених обавеза једнострано раскине уговор.
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5.19.  П оштовањ е  важе ћих  пропис а  

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 
 

5.20.  Захтев  з а  заштиту  права  

Захтев за заштиту права подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

5.21.  Закључење  уговора  

Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен у року од 7 (седам) дана од 

дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН.
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6. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е за јавну набавку клима уређаја за 2015. годину 

Понуду дајемо (заокружити): 
а) самостално              б) заједничка понуда                ц) понуда са подизвођачем 

 
Р.б. НАЗИВ Јед. мере Количина 

(оквирно) 
Цена по 

јединици без 
ПДВ-а 

Укупна      цена 
без ПДВ-а 

1.  Клима  уређај  – single split 
system 

12000 BTU према техничкој 
спецификацији у обрасцу број 3. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
ком 
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2  Клима  уређај  – single split 
system 

9000 BTU према техничкој 
спецификацији у обрасцу број 3. 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
ком 

 

 

4 

  

3  Покретни клима  уређај  – single 
split system 

9000 BTU према техничкој 
спецификацији у обрасцу број 3. 

ТЕХНИЧКЕ 

 
 
             ком 

 

          6   
  

 ПДВ  

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 
 

У цену клима уређаја по јединици урачунати и уградњу уређаја, проверу и стављање у рад.  
 

Рок испоруке и уградње             дана од дана закључења уговора (макс.5). 
 

Рок плаћања                     дана од дана пријема рачуна по извреној испоруци (не дуже од 45 дана). 
 

Рок важења понуде                  (најмање 60 дана од дана отварања понуда). 
 

Гарантни рок                   месеци (најмање 24 месеца). 
 

Прилози обрасца понуде: 

Прилог 1 (подаци о понуђачу), 
Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и 
Прилог 3 (подаци о подизвођачу) 

 
Датум                                                                                           Понуђач 

 

           .              . 2015. год.                М.П. 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 1 
 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Број рачуна и банка где је отворен  

Заступник понуђача наведен у 
Агенцији за привредне регистре који 
може потписати уговор 

 

 
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача да то лице може потписати уговор. 
 

 
 
 

Датум                                                                                                Понуђач 
 

  .     . 2015. год.                             М.П.                    
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 2 
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 
 
 
 

Пословно име понуђача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ)  

Број рачуна и банка где је отворен  

*Заступник понуђача наведен у 
Агенцији за привредне регистре који 
може потписати уговор 

 

 

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице 
може потписати уговор 

 
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе 

потписати уговор. 
 

Уколико понуђач наступа са више понуђача ову изјаву копира и доставља за 
сваког члана групе понуђача посебно. 

 

 
 
 

Датум                                                                                        Понуђач 

              . 2015. год.                             М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Пословно име подизвођача:  

Адреса седишта:  

Особа за контакт:  

Е-маил адреса:  

Телефон/Мобилни телефон:  

Факс:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Број рачуна и банка где је отворен:  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће поверити овом подизвођачу, не 

већи од 50%, и део предмета набавке 

који ће извршити преко овог 

подизвођача: 

 

 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког 

подизвођача посебно. 
 

 
 
 

Датум  Понуђач 

__.         . 2015. год. М.П.    

(потпис овлашћеног лица)
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

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

сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду попуњен модел уговора потписује 

овлашћени представник групе понуђача. 

У  случају  подношења  заједничке  понуде,  односно  понуде  са  учешћем  подизвођача,  у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.



18  

 

 

Модел уговора за јавну набавку опреме – клима уређаја за 2015. годину (ЈНМВ 

5/2015) 
 

У Г О В О Р 

о јавној набавци добара 
 

 
 

Закључен између: 
 

1. Основни суд у Алексинцу, ул. Аце Милојевића бр.2, 18220 Алексинац, ПИБ: 108341204, 

Матични број: 17865374, Рачун бр.:840-1157621-59, коју заступа Председник суда Небојша 

Цолић ( у даљем тексту: Наручилац) 

 
  

2.                                                                     ,
адреса 

заступа 
 
 

 
 
Предмет уговора 

ПИБ ,МБ                                     кога 

(у даљем тексту Уговора: Изабрани понуђач). 
 
 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је набавка опреме - клима уређаја, за потребе Наручиоца   у 2015. 

години, и то:   
 

 
(навести предмет испоруке у свему према подацима из понуде). 

 

Наручилац је Изабраном понуђачу доделио уговор у о јавној набавци добара, по спроведеном 

поступку јавне набавке мале вредности, број 5/2015. 
 

Саставни део овог Уговора је понуда Изабраног понуђача, број             од                 .  године, у 

          сати, која је састављена по захтеву Наручиоца, у складу са Конкурсном 

документацијом и Позивом за подношење понуда. 
 
 

Члан 2. 

 
Цена  и гарантни рок 

 
Цена опреме из чл. 1. Уговора и гарантни рок утврђени су у Понуди Изабраног понуђача која
је Наручиоцу достављена дана 

                  . 
године и заведена под деловодним бројем

 

 

Испорука 
Члан 3.

 

Изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу испоручи опрему из чл. 1. Уговора, у свему 

према техничким спецификацијама садржаним у Конкурсној документацији Наручиоца, као 

и да изврши у уградњу исте, најкасније у року од             дана од дана закључења уговора, 

по договору са надлежним лицем за контакт, у седишту Основног суда у Алексинцу.
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                                                                           Члан 4. 
 

Поступање у случају недостатака 
 
Изабрани понуђач се обавезује да омогући одговорном лицу Наручиоца, односно лицу кога 

Наручилац овласти, да врши надзор над испоруком опреме и контролу количине и квалитета 

исте. У случају да квалитет и количина испоручене опреме не одговара утврђеним захтевима 

Наручиоца, Изабрани понуђач је дужан да наведене недостаке одмах отклони, односно да 

испоручи другу опрему без недостатака. 

Члан 5. 

Раскид уговора 
Наручилац  задржава  право  да  у  случају  неиспуњења  или  неблаговременог  испуњења 
уговорених обавеза једнострано раскине уговор. 

 
Члан 6. 

 
Исплата 
Наручилац  се обавезује да Изабраном понуђачу за испоручену опрему која је предмет 
Уговора  изврши  исплату  у  року  од            дана  од  дана  извршене  испоруке,  уградње  

и достављања рачуна. 
 

 

Сервисирање у гарантним роковима 
Члан 7.

 

Изабрани понуђач се обавезује да, у гарантним роковима, одмах по захтеву Наручиоца, 

изврши све сервисне услуге и отклони недостатке који настану услед уобичајене употребе 

опреме која је предмет уговора. 
 

 

Спорови 
Члан 8.

Све спорове настале из овог Уговора, уговорене стране решаваће споразумно. 

 
Уколико уговорне стране спорна питања не могу решити споразумно, надлежан је стварно 

надлежни суд у Нишу. 

 
Члан 9. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два добија свака уговорна 

страна. 

 
ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА                                                   ЗА НАРУЧИОЦА 

                                                                                                            Председник суда



20  

 

 
 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

8.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ 

 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник 

понуђача, дајем следећу 
 

 И З Ј А В У 
 

Понуђач                                                                                из                                                           ,
 

ул.     
 

, са матичним бројем   
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН 5/2015 и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 

3)  Да  му није  изречена  правоснажна  судска  или управна  мера  забране обављања 
делатности, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење 
понуда; 

4)  Да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

5)   Располаже неопходним пословним, техничким и кадровским капацитетом 
- да  је  у  периоду  од  претходне  три  године  пре  објављивања  позива  за 

достављање понуда вршио испоруку предметних добара; 
- да  поседује-користи  пословни  простор  и  да  је  у  могућности  да  изврши 

испоруку и уградњу предметних добара на адресу наручиоца; 
- да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум два запослена 

лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке; 
 

Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све 
услове из тачке 1 до 5, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да 
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4, а услове из тачке 5. да 
испуњавају заједно. 

 

Напомена: 
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој 

понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од 
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 

 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

    (потпис овлашћеног лица)
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8.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 
Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник 

понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач                                                                                из                                                           , 

ул.     , са матичним бројем   

који наступа са подизвођачем-има испуњава услове утврђене у конкурсној документацији за 

ЈНМВ бр.5/2015, односно да: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
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; 

3)  Да  му није  изречена  правоснажна  судска  или управна  мера  забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда; 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 

5)   Располаже неопходним пословним, техничким и кадровским капацитетом: 
-  да  је  у  периоду  од  претходне  три  године  пре  објављивања  позива  за 

достављање понуда вршио испоруку предметних добара; 
-  да  поседује-користи  пословни  простор  и  да  је  у  могућности  да  изврши 

испоруку и уградњу предметних добара на адресу наручиоца; 
- да у моменту подношења понуде има у радном односу минимум два запослена 

лица која раде на пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке; 
 

Понуђач који наступа са подизвођачем самостално испуњава услове од тачке 1. 

до 5. ове изјаве, а подизвођач од тачке 1. до 4. ове изјаве. 

 
Напомена: 

У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова 

одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће 

документе којима потврђује испуњеност услова. 
 

 
Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

ИЗЈАВА 
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке опреме – клима уређаја за потребе 

Основног суда у Алексинцу, изјављујем да сам приликом припремања понуде имао следеће 

трошкове: 
 

Назив трошка Износ трошка у динарима 

  

  

  

  

  

  

  

 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру 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. 

 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

Гласник РС" бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке тонера за потребе Основног суда у 

Алексинцу, изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 
 
 

 
ИЗЈАВА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине. 
 

 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)
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12. ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ НУДИ ОРИГИНАЛНЕ ПРОИЗВОДЕ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам у обрасцу 

понуде за јавну набавку опреме – клима уређаји за потребе Основног суда у Алексинцу, 

понудио цене за оригиналне производе (од произвођача опреме). 
 
 
 
 
 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица)



26  

 
 
 
 

13.ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 
 
 

 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из                                                         , ул._   

 
 
 

бр.л.к.     овлашћује се да у име    
(назив понуђача)

 

 
 

из                                                       , може да учествује у поступку јавне набавке малевредности 

добара - набавка опреме- клима уређаја за потребе Основног суда у Алексинцу. 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не 

може користити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум                                                                                                Понуђач 

           .      . 2015. год.                      М.П. 
 

 

(потпис овлашћеног лица) 


