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На основу члана 55. 57. и 61. Закона о јавним набавкама ( " Сл. гласник РС" бр.124/2012), и
Одлуке Управног одбора ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево број 1694 од 29.08.2013.
године
Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Панчево
објављује
ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКИ
ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРАГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УГРАДЊУ У ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ
ОБЈЕКТЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Набавка редни број : 06/13-О
1. Наручилац: ЈП“Градска стамбена Агенција“ Панчево , Његошева 1а
2. Предмет јавне набавке: испорука добара – материјала за грађевинске радове, набавка под
шифром из Општег речника набавки број 44000000-грађевински материјали и припадајући
производи
3. Процењена вредност набавке је 4.708.332,00 динара у износу без ПДВ-а, односно до
5.650.000,00 са урачунатим ПДВ-ом
4. Право учешћа имају сва правна лица који испуњавају услове из члана 75. Закона о

јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/2012) и који докажу испуњеност услова у складу
са чл. 77. Закона о јавним набавкама и захтевима Наручоца садржаним у конкурсној
документацији, на основу члана 76. Закона.
5. Понуђачи уз понуду треба да доставе и све доказе о испуњености услова из чл.75. и 77.
Закона о јавним набавкама. Уколико понуђач не испуњава тражене услове, понуда неће бити
узета у разматрање.
6. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, обавезно поднети одговарајући
правни акт којим се група понуђача обавезује на заједничко извршење набавке за случај доделе
уговора.
7. Понуда са варијантама није дозвољена.
8. Конкурсна документација може се преузети у року од 30 дана од дана објављивања
овог позива на Порталу јавних набавки , као и на интернет страници понуђача, радним
даном у времену од 09 до 14 часова у просторијама ЈП "Градска стамбена агенција"
Панчево, ул.Његошева број 1а, II спрат, или на писмени захтев понуђача поштом
препоручено, уз претходни доказ о уплати бесповратних 1.000,00 динара на име
накнаде трошкова .
„За конкурсну документацију – испорука добара - материјала за грађевинске радове – за
уградњу у породичне стамбене објекте избеглих и расељених лица, набавка бр. 06/13-О“.
9. Увид у конкурсну документацију може извршити представник понуђача са писаним
овлашћењем, у року и времену за преузимање конкурсне документације.
10. Конкурсну документацију за понуђача може преузети само представник са овлашћењем за
преузимање документације које је дужан да преда Наручиоцу.
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11. Понуду доставити на оригиналној, обележеној печатом, конкурсној документацији
непосредно или поштом препоручено на адресу:
ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ул.Његошева бр.1а, II спрат, у запечаћеном коверту
или омоту са назнаком
„ ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗА
УГРАДЊУ У ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
– НАБАВКА БР. 06/13-О – НЕ ОТВАРАТИ“.

На омоту навести: назив, седиште, адресу и телефон понуђача.
Понуђач је дужан да достави понуду по свим позицијама из конкурсне документације и
у складу са упутствима датим у конкурсној документацији.
Опција понуде не може бити краћа од 30 дана од дана објављивања јавног позива на
Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила РС, као и на интернет страници
понуђача www.gsapancevo.rs .
Понуде доставити тако да без обзира на начин достављања стигну у пријемну
канцеларију Наручиоца најкасније до 12 часова 30-ог дана од дана објављивања јавног
позива на Порталу јавних набавки и Порталу службених гласила РС, као и на интернет
страници понуђача.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана када истиче рок за доставу понуда, у 12
часова и 30 минута, у просторијама Наручиоца .
За учешће у поступку јавног отварања понуда, представници понуђача дужни су да
предају Комисији уредно пуномоћје за отварање понуда и потписивање записника
непосредно пре почетка поступка јавног отварања понуда.
Уколико последњи дан рока за подизање документације или отварање понуда пада у
дан када Наручилац не ради (субота, недеља,празник) рок се продужава на први радни
дан.
12. Неблаговремене и на непрописан начин достављене понуде неће бити отваране и
неће бити разматране у даљем поступку.
13. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је економски најповољнија понуда са
елементима и поенима:
● Понуђена цена (ЦЕ)
до 80 бодова
● Рок испоруке
до 20 бодова

14. Понуду доставити на оригиналном образцу из конкурсне документације и
комплетирану и паковану према упутству за састављање понуде.
15. Понуде које не буду обрађене на начин прописан конкурсном документацијом, биће
одбачене од стране Комисије у поступку као неисправне. Биће искључене и све
неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Рок за жалбе је 10 дана од дана добијања обавештења о додели уговора.
16. Наручила задржава право да из било ког разлога предвиђеног Законом повуче,
односно одустане од јавног позива и доделе уговора, без накнаде трошкова
понуђачима, осим у случају члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
17. Понуђачи и њихови подизвођачи морају имати измирене обавезе према Наручиоцу
и његовом Оснивачу (Град Панчево) и не смеју бити у спорном односу код неког
органа са Наручиоцем и његовим оснивачем.
Све информације могу се добити на телефоне 013/304-932, 304-938 , е – маил
osa@3dnet.rs , особе за контакт: Јокић Зденка и Петар Личина.
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ПАНЧЕВО
БРОЈ:
Панчево,
Јавна набавка број 06/13-О

ОБРАЗАЦ БР.2

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ЈАВНА НАБАВКА
ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗА УГРАДЊУ
У ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ

1. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да попуни оригинални образац понуде који је преузет уз конкурсну
документацију припремљену од стране Наручиоца.
Понуђач је обавезан да попуни оригиналну конкурсну документацију преузету и припремљену
од стране Наручиоца.
Уколико понуда није поднета на оригиналној конкурсној документацији и обрасцима,
сматраће се неисправном.
На понуди се не сме прецртавати, брисати и дописивати. Понуда мора бити потписана и
оверена печатом понуђача, заведена у књигама понуђача са бројем и датумом.
2. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА ПОНУДА
Понуда се попуњава на српском језику.
3. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
У образац понуде унети све тражене податке, а који се нарочито односе на цену, рок извршења
посла, гарантном року, начину плаћања, казненим одредбама, опцији понуде и остало у
зависности од конкретне јавне набавке. Понуђач је дужан да уз понуду да и образац структуре
цене (попуњен,потписан са печатом заведен).
4. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Неблаговремена понуда неће се отварати нити разматрати.
Неће се узимати у разматрање неисправне, неприхватљиве и неодговарајуће понуде.
Одбиће се понуда у којој је дата неуобичајено ниска цена ако на основу накнадно прибављеног
понуђачевог писменог образложења и додатне провере меродавних елемената такве цене
утврди да се јавна набавка не може реализовати према датим условима.
5. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУЂАЧ МОЖЕ ТРАЖИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПОЈАШЊЕЊА
Додатне информације и појашњења могу се тражити искључиво писаним путем (поштом, путем
факса или електронском поштом). Тражење додатних информација и појашњења телефоном
није дозвољено.
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. ПОДАЦИ О НЕОПХОДНОМ
КАПАЦИТЕТА

ОБИМУ

ПОСЛОВНОГ

И

ФИНАНСИЈСКОГ

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе сва тражена документа која доказују обим
пословног и финансијског капацитета. Приложена документа не могу бити стaрија од шест
месеци од дана објављивања Јавног позива, односно 2 месеца када су у питању докази изл. 75
Закона. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података из документа која се достављају уз понуду, о тој промени
писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин.
7. РОК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Рок за извршење посла који је предмет јавне набавке утврдиће се Уговором.
8. НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Понуђач је у обавези да понуђену цену изрази у динарима са и без пореза на додату вредност.
Понуђач је дужан да за свако појединачно добро изрази јединичну цену са структуром цене.
Цене су фиксне за период опције понуде.
9. УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ
У случају да понуђач не испуни уговорну обавезу и не испоручи све врсте и количине
уговорених добара, дужан је наручиоцу платити уговорну казну у висини од 10% од уговорне
вредности. Уколико је причињена штета већа од уговорне казне понуђач је дужан да плати
разлику до пуног износа причињене штете. Понуђач је дужан да плати и уговорну казну од 5%
од уговорене вредности ако закасни до 10 дана са испоруком добара. Уколико због кашњења
настане штета већа од уговорне казне понуђач је дужан да плати и разлику до пуног износа
штете. У случају да кашњење буде дуже од 10 дана понуђач је дужан да плати уговорну казну и
накнаду штете као и у случају делимичног испуњења уговорне обавезе. Собзиром да је рок
битан елемент уговора код ове испоруке добара понуђач је сагласан да у случају прекорачења
рока за испоруку дуже од 15 дана, наручилац може позвати следећег понуђача и раскинути
уговор са овим понуђачем.
10. МОГУЋНОСТ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
У случају подношења заједничке понуде, обавезно је подношење правног акта о
заједничком извршењу набавке којим ће бити прецизирано одређена појединачна одговорност
сваког од понуђача.
Приликом подношења заједничке понуде, дозвољено је фотокопирање конкурсне
документације, ради уношења података потенцијалних заједничких понуђача.
Понуђачи и групе понуђача, одговарају солидарно према Наручиоцу.
11. НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда
● Понуђена цена (ЦЕ)
до 80 бодова
● Рок испоруке
до 20 бодова
Разрада критеријума за оцену понуда дата је као посебан прилог
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.
14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач је обавезан да понуди опцију понуде која не сме бити краћа од 30 (тридесет) дана, од
дана отварања понуда. Сматра се да је опција понуде испоштована уколико Наручилац у року
трајања опције достави одабрном понуђачу обавештење да је понуда прихваћена и да се позива
да потпише Уговор о испоруци добара који су предмет јавне набавке.
15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Закључење уговора по спроведеној јавној набавци извршиће се у року од 5 дана од дана
протека рока за жалбу.
16.

ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДУСТАНЕ ОД ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЛИ
ПОНИШТИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може:
- одустати од поступка јавне набавке
- поништити поступак јавне набавке све до фазе избора најповољније понуде, с обзиром да је та
могућност наведена у конкурсној документацији.
Наручилац је дужан да у одлуци о поништењу јавне набавке наведе образложење и о томе
обавестити све понуђаче.
17. ДОДЕЛА УГОВОРА
Наручилац ће доделити Уговор за целокупну јавну набавку. Изузетно, уколико вредност
усвојене понуде премашује процењену вредност јавне набавке, Уговор се може закључити до
износа утврђеног одлуком Управног одбора о издвајању средстава за наведену јавну набавку.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Рок за подношења захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема образложеног
обавештења о додели уговора о јавној набавци а подносилац захтева за заштиту права
понуђача је дужан, сагласно члану 156, став 1. Закона о јавним набавкама, да на рачун
буџета Републике Србије број 840-742221843-57 уплати износ у висини од 80.000,00
динара.
Пре уплате извршити проверу датог рачуна, због евентуалних измена.
19. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање ће се извршити на основу испостављених рачуна за испоручена добра, у року
не дужем од 45 дана од дана овере истог.
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Упутство понуђачима како да сачине понуду

20. КОМПЛЕТИРАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА
●
●
●
●

конкурсна документација мора имати садржај са назнакама сваког поглавља и броја
страница;
делови – поглавља морају бити јасно назначени и раздвојени тако да документација
буде лако прегледна;
документација мора бити сложена тако да се може листати сваки лист посебно;
документација мора бити поређана по редним бројевима образаца из конкурсне
документације наручиоца.

21. ПАКОВАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсну документацију паковати у 1 коверту или омот . У коверат или омот паковати по
редоследу следеће образце:
1. Подаци о понуђачу – образац бр.3
2. Понуда – образац бр.4
3. Образац структуре цене-образац 4Б
4. Образац за установљавање квалификације, са пратећом документацијом – образац бр.5Б
5. Изјава понуђача – образац бр.6
6. Општи услови за закључење уговора – образац бр.8
7. Модел уговора – образац бр.9
8. Критеријум за оцену понуде – образац бр. 10
9. Образац изјаве о независној понуди-образац бр.11
10. Изјава понуђача на сопственом обрасцу да су поштовали обавезе из важећих прописа о
заштити ,запошљавању и условима рада и др. из члана 75, став 2.

.ДИРЕКТОР
Александар Бркић, дипл.инжењер
архитектуре
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ОБРАЗАЦ БР.3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив – фирма:_____________________________________________________________
Седиште:__________________________________________________________________
Матични број:_____________________________________________________________
ПИБ:______________________________________________________________________
Текући рачун:______________________________________________________________
Број у регистру:____________________________________________________________
Шифра делатности:________________________________________________________
Заступник:_________________________________________________________________
Бр.јавне набавке:____________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________________
Факс:______________________________________________________________________
Е-маил:____________________________________________________________________
Овлашћена особа за контакт:________________________________________________

Потпис
____________________________
М.П.

Страница 9 од 36

_______________________________

ОБРАЗАЦ БР.4 А

_______________________________
_______________________________
( Назив и тачна адреса понуђача)
БРОЈ ПОНУДЕ :_________________
Датум: ________________________
ПОНУДА
I ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ
ИСПОРУКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗА УГРАДЊУ У
ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

II ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА
1. Понудом су обухваћена следећа добра-материјала за грађевинске радове:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

врста(назив)
добра

јединица
мере

Песак
Шљунак
Цемент
Гитер блок
Сејанац
ITONG блок
креч
Ферт гредице
Пуниоци
Поцинкован рабиц
Арматура
Арматурна мрежа
Бетонски блокови
Мултибат
Ексери
Шидел димњак
Фалцован цреп
Слемењаци
Кровна грађа
Даска
Летва

m3
m3
тона
комад
m3
комад
тона
m1
комад
m2
килограм
килограм
комад
врећа
килограм
m1
комад
комад
м3
м3
м3

Тегола
Фолија за кров
Олуци
ОСБ плоче

м2
м2
м
м2

Црево за бојлер „Бримоекс“
Сигурносни вентил за бојлер

ком
ком

цена по
јединици
мере без ПДВ

цена по
јединици
мере са ПДВ
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1/2-1/2
Сигурносни вентил за бојлер
3/4--1/2
Сигурносни вентил за бојлер
3/8--1/2
Сталаж за лавабо
Сифон за лавабо
Шрафови за лавабо
Огледало за купатило
Водокотлић
Црево за водокотлић
ЕК вентил 3/8 -1/2
ЕК вентил ½-1/2
Лавабо
Бојлер
Када
ВЦ шоља
Гума за WC шољу
Подложна гума за WC шољу
Шрафови за WC шољу
Поклопац WC шоље
Биде
Шрафови за биде
Подложна гума за биде
Батерија за биде
Батерија за лавабо
Батерија за туш каду
Сифон за биде
Славина за веш машину
Сифон за судоперу - дводелни
Сифон за туш каду
Окитен црево 3/4
Окитен црево 1/2
Муф унутрашњи навој Ø25
Муф унутрашњи навој Ø20/1/2
Полу спојница 3/4
Вентил 3/4
Колено Ø110 лук 90°
Колено Ø110 лук 45°
Колено Ø50 лук 90°
Колено Ø50 лук 45°
Колено Ø75 лук 90°
Колено Ø75 лук 45°
Коса рачва Ø110/50
Коса рачва Ø110/75
Коса рачва Ø110/110
Коса рачва Ø75/50
Коса рачва Ø75/70
Коса рачва Ø50/40
Коса рачва Ø50/50
Вертикални сливник Ø50
Сифонски лук Ø50
Цеви Ø50/1000
Цеви Ø50 - 500
Цеви Ø50 - 250
Цеви Ø75 - 500
Цеви Ø75 - 250
Цеви Ø110 - 250
Цеви Ø110 - 500
Цеви Ø110 - 1000
Ревизија Ø110
Т- рачва 110/110

ком
ком
ком
ком
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет
ком
ком
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.
130.

Т- рачва 110/75
Т- рачва 110/50
Т- рачва 75/75
Т- рачва 75/50
Т- рачва 50/50
Сифон за веш машину
водоводне ПВЦ цеви Ø 25 3/4
водоводне ПВЦ цеви Ø20
Завршно колено Ø20 1/2
Вентил Ø25 3/4
Вентил Ø20 1/2
Чеп Ø25 3/4
„Т“ комад Ø20 1/2
Муф Ø20 спољашњи
Муф Ø25 спољашњи 3/4
Чепови Ø201/2
Улазна врата ПВЦ 8
Унутрашња врата ПВЦ 82/205
Балконска врата ПВЦ
Прозор 120х140 ПВЦ
Прозор 60х60 ПВЦ
Ламинат 9мм
Ламинат 8мм
Ламинат 6мм
Гипсане плоче 9,5мм
Гипсане плоче 12,5мм
Стиропор 5цм
Лепак за стиропор
Мрежица за стиропор
Лајсне угаоне
Типл за стиропор
Бавалит
Фасадна боја
Глет маса
Керамичке плочице - зидне
Керамичке плочице - подне
Лепак за керамику
Фугомал
пећ, котао за
грејање“Алфатерм“20 или
одговарајући модел истог
квалитета,са комплетном
пратећом опремом
радијатор југотерм 600-600 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-800 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-1200 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-1800 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-2000 са
носачима и пратећом опремом
комплет пратеће опреме за
грејне инсталације по
радијатору
(цеви,вентили,колена,спојнице
редукције ,шелне, типлови,
полуобилазнице, вијци..........)

УКУПНО

ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м2
м2
м2
м2
м2
м2
кг
м2
м
ком
кг
кг
кг
м2
м2
м2
кг
ком

ком
ком
ком
ком
ком
комплет

/
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2. Понуда важи (не мање од 30 дана) _____ дана од дана отварања понуда
3. Цена је изражена по јединици мере у динарима, без ПДВ и са ПДВ-ом и дата је у табели
тачке 1 понуде
4. Рок за испоруку добара је ________ (не дуже од 10 дана) од дана потписивања уговора
5. Рок за плаћање испоручених добара је најдуже 45 дана од дана испоруке добара и
пријема рачуна код наручиоца
6. Начин плаћања : 1. Без аванса
7. За испоручена добра дајемо гаранцију коју даје произвиђач добра

8. За неиспоручена добра или за кашњење у испоруци прихватамо уговорну казну и
накнаду штете предвиђену конкурсном документацијом.
9. Примопредаја-преузимање добара
Добра се преузимају у продавници или стоваришту понуђача. Моментом
преузимања врши се и прелазак ризика. О примопредаји сачињава се записник.

10. Транспорт добара
Превоз добара од продавнице-стоваришта стамбеног објекта корисника помоћи у
грађевинском материјалу је бесплатан, односно трошкови превоза су урачунати у цену
материјала, кроз зависне трошкове .
11. Одговорност за скривене недостатке
Прихватамо одговорност за скривене недостатке и вршимо замену производадобара са скривеним недостатком.
12. Купац ће у року понуде преузети- купити врсте и количине робе сагласно
потребама и платити за стварно испоручену робу

Датум:
_____________

М.П.

Потпис
овлашћеног лица
понуђача

Место:
_____________

_______________
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ОБРАЗАЦ БР.4 Б

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством за попуњавање
Образац структуре цене треба да попуни,потпише и овери одговорно лице
-

У колону 1. уписати фактурну цену добављача;

-

У колону 2. уписати зависне трошкове набавке;

-

У колону 3. уписати набавну цену (Фактурна цена добављача+Зависни
трошкови набавке)

-

У колону 4. уписати-Разлика у цени између продајне и набавне цене

-

У колону 5. уписати-Укупну цену из Понуде без ПДВ-а, која садржи набавну
цену+разлику у цени

Фактурна
цена
добављача

Зависни
трошкови
набавке

Набавна
цена

Разлика
у цени

Продајна
цена без
ПДВ-а
(цена из
понуде)

1.

2.

3=1+2

4=5-3

5=3+4

Песак
Шљунак
Цемент
Гитер блок
Сејанац
ITONG блок
креч
Ферт гредице
Пуниоци
Поцинкован рабиц
Арматура
Арматурна мрежа
Бетонски блокови
Мултибат
Ексери
Шидел димњак
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Фалцован цреп
Слемењаци
Кровна грађа
Даска
Летва

Тегола
Фолија за кров
Олуци
ОСБ плоче
Црево за бојлер „Бримоекс“
Сигурносни вентил за бојлер 1/2-1/2
Сигурносни вентил за бојлер 3/4--1/2
Сигурносни вентил за бојлер 3/8--1/2
Сталаж за лавабо
Сифон за лавабо
Шрафови за лавабо
Огледало за купатило
Водокотлић
Црево за водокотлић
ЕК вентил 3/8 -1/2
ЕК вентил ½-1/2
Лавабо
Бојлер
Када
ВЦ шоља
Гума за WC шољу
Подложна гума за WC шољу
Шрафови за WC шољу
Поклопац WC шоље
Биде
Шрафови за биде
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Подложна гума за биде
Батерија за биде
Батерија за лавабо
Батерија за туш каду
Сифон за биде
Славина за веш машину
Сифон за судоперу - дводелни
Сифон за туш каду
Окитен црево 3/4
Окитен црево 1/2
Муф унутрашњи навој Ø25
Муф унутрашњи навој Ø20/1/2
Полу спојница 3/4
Вентил 3/4
Колено Ø110 лук 90°
Колено Ø110 лук 45°
Колено Ø50 лук 90°
Колено Ø50 лук 45°
Колено Ø75 лук 90°
Колено Ø75 лук 45°
Коса рачва Ø110/50
Коса рачва Ø110/75
Коса рачва Ø110/110
Коса рачва Ø75/50
Коса рачва Ø75/70
Коса рачва Ø50/40
Коса рачва Ø50/50
Вертикални сливник Ø50
Сифонски лук Ø50
Цеви Ø50/1000
Цеви Ø50 - 500
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Цеви Ø50 - 250
Цеви Ø75 - 500
Цеви Ø75 - 250
Цеви Ø110 - 250
Цеви Ø110 - 500
Цеви Ø110 - 1000
Ревизија Ø110
Т- рачва 110/110
Т- рачва 110/75
Т- рачва 110/50
Т- рачва 75/75
Т- рачва 75/50
Т- рачва 50/50
Сифон за веш машину
водоводне ПВЦ цеви Ø 25 3/4
водоводне ПВЦ цеви Ø20
Завршно колено Ø20 1/2
Вентил Ø25 3/4
Вентил Ø20 1/2
Чеп Ø25 3/4
„Т“ комад Ø20 1/2
Муф Ø20 спољашњи
Муф Ø25 спољашњи 3/4
Чепови Ø201/2
Улазна врата ПВЦ 8
Унутрашња врата ПВЦ 82/205
Балконска врата ПВЦ
Прозор 120х140 ПВЦ
Прозор 60х60 ПВЦ
Ламинат 9мм
Ламинат 8мм
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Ламинат 6мм
Гипсане плоче 9,5мм
Гипсане плоче 12,5мм
Стиропор 5цм
Лепак за стиропор
Мрежица за стиропор
Лајсне угаоне
Типл за стиропор
Бавалит
Фасадна боја
Глет маса
Керамичке плочице - зидне
Керамичке плочице - подне
Лепак за керамику
Фугомал
пећ, котао за грејање“Алфатерм“20 или
одговарајући модел истог квалитета,са
комплетном пратећом опремом
радијатор југотерм 600-600 са носачима
и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-800 са носачима
и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-1200 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-1800 са
носачима и пратећом опремом
радијатор југотерм 600-2000 са
носачима и пратећом опремом
комплет пратеће опреме за грејне
инсталације по радијатору
(цеви,вентили,колена,спојницередукције
,шелне, типлови, полуобилазнице,
вијци..........)

Датум:______________
Место:______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

______________________

НАПОМЕНА: Јединична цена мора да садржи све основне елементе
структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач
има у реализацији набавке. Уколико се разликују цене из ОБРАСЦА
ПОНУДЕ и ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ вредноваће се цене уписане у
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.
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ОБРАЗАЦ БР.5 А

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧА
Сагласно члану 61. и члановима 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама,
заинтересовани понуђач је обавезан да уз понуду приложи попуњен образац доказа за
установљавање квалификације.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има домаће или страно правно лице које испуњава следеће
услове:
1. да је регистровано за обављање делатности из предмета ове јавне набавке, код
надлежног органа;
2. да он и његов законски заступник није одуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе,против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре; (доказ не старији од 2 месеца)
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда; (доказ не старији од 2
месеца)
4. да је измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији; (доказ не старији од 2 месеца)
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6. Изјава понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Уз образац доказа за установљавање квалификације по тачкама 1 – 5 обрасца
приложити оригиналну документацију или фотокопију документа. За тачку -6
приложити изјаву на сопственом обрасцу понуђача.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће у поступку има домаће или страно правно лице које испуњава следеће
додатне услове:
7. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима и да није
имало блокаду рачуна у задњих 6 месеци; и има позитивно пословање последње 3
године;
8. да располаже довољним техничким капацитетима и кадровима;
9. да располаже довољним пословним искуством за извођење предметних радова референце
10. да поседује правни акт којим се обавезује на заједничко извршење предметне
набавке ; (уколико понуду подноси група понуђача) и приложи за сваког
саизвођача горе наведене податке;
11. да за подизвођача приложи сву горе наведену документацију и доказ да је
измирио обавезе према подизвођачу;
12. да уколико је у поступку приватизације достави потврду надлежног органа
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13. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, или претходни
стечајни поступак

Уз образац доказа за установљавање испуњености услова по тачкама 7 –13 обрасца
приложити оригиналну документацију или фотокопије докумената.
Уколико понуђач не поступи у потпуности у складу са овим упутством и не достави сву
специфицирану доказну документацију из обрасца доказа за установљавање
квалификације понуђача са свим прописаним елементима, односно уколико не докаже
испуњеност обавезних услова за учествовање у поступку, његова понуда биће
искључена из даље процедуре доделе уговора.
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ЈП „ ГСА“

ОБРАЗАЦ 5 Б

ПАНЧЕВО
ОБРАЗАЦ ЗА ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА СА УПУТСТВОМ ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ
Ред.
број

Квалификациони
услови сагласно
члану 75. и 76 .
Закона о јавним
набавкама

Документ којим се квалификациони услов доказује
сагласно члану 77. Закона о јавним набавкама

1.

Доказ о
регистрацији

Извод из Агенције за привредне регистре(АПР)

2.

Доказ о
кажњаваности

а)потврда надлежног суда да понуђач као правноп лице
и његов законски заступник нису осуђивани за неко
кривично дело предвиђено Законом (за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне
групе,против животне средине,за примање и давање
мита, кривично дело преваре..) не старија од 2 месеца од
датума отварања понуда
б) потврда надлежног суда или АПР-а, да правно лице
или предузетник није кажњаван због кривичног дела и
привредног преступа у вези са врстом посла која је на
снази време објављивања односно слања позива за
подношење понуде и да му није на основу правоснажне
судске одлуке изречена судска или управна мера забране
обављања делатности, не старија од 2 месеца од датума
отварања понуда

3.

Измирење пореза

потврда надлежног органа да су измирене све доспеле
пореске обавезе и јавне дажбине, не старија од 2 месеца
од датума отварања понуда

4.

Доказ о
ликвидности

доказ о ликвидности издат од стране Народне банке
Србије - Одсек принудне наплате или извештај о
бонитету, да није у блокади последњих 6 месеци.

5.

Важећа дозвола за Ако је у питању делатност за коју је посебним прописом
обављање
неопходна одређена дозвола за обављање делатности
делатности

6.

Финансијски
извештај

Завршни рачун за претходне три обрачунске године
(Биланс стања и Биланс успеха за привредна друштва
или Биланс успеха за предузетнике или Решење о
утврђивању пореза у паушалном износу за претходну
годину за паушалце)са позитивним пословањем у
последње 3 године.

7.

Стечај

Потврда Привредног суда или АПР-а, да се не води
стечајни поступак .

8.

ликвидацја

Потврда Привредног суда или АПР-а, да се не води
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поступак ликвидације.
9.

приватизација

Потврда надлежног органа

10.

Модел уговора

Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора

11.

Образац понуде

Попуњен образац понуде оверен и потписан од стране
понуђача са попуњеним предрачуном

12.

Подаци о понуђачу

Попунити образац дат у конкурсној документацији

13.

Изјава понуђача

Оверити и потписати
документацији

14.

Изјава понуђача из Оверити и потписати Изјаву (на сопственом обрасцу
чл.75,став 2.
понуђача) да су поштовали обавезе из важећих прописа о
заштити ,запошљавању и условима рада и др.)

•

документе

дате

у

конкурсној

Уколико се у понуду укључује подизвођач, достављају се докази за
установљавање квалификације и за подизвођача, а који су предвиђени
чланом 75., а на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама.
У случају подношења заједничке понуде,
докази за установљавање
квалификације подносе се за све учеснике заједничке понуде.

•

посебну пажњу обратити на документе “изјава понуђача” којом понуђач
гарантује да је доставио сву документацију наведену у списку, као и да је
дао независну понуду.

● Недостатак било ког од тражених докумената, повлачи за собом одбијање
понуде као неисправне, без могућности накнадног достављања, осим за
документе из члана 79. члан 4. и 5. који су јавно доступни на интернет
страници надлежног органа.

Датум и место
лица

печат и потпис овлашћеног
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ЈП „ГСА“ ПАНЧЕВО
БРОЈ:
Панчево

ОБРАЗАЦ БР.6

За јавну набавку број 06/13-О која за предмет има набавку добара- материјала за
грађевинске радове за уградњу у породичне стамбене објекте
Документа која су приложена у понуди ( затвореној коверти) одговарају оригиналима.
ИЗЈАВА

● При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца - Јавног
предузећа "ГСА" Панчево.
● Упознати смо и са осталим условима Наручиоца - Јавног предузећа "ГСА“
Панчево, употпуности их прихватамо и с тим у вези у прилажемо:
•

Извод из Агенције за привредне регистре, односно, решење о регистрацији
издато од стране надлежног органа општинске управе са доказом да је поступак
пререгистрације код Агенције за привредне регистре у току.

•

Завршни рачун за претходне три обрачунске године (Биланс стања и Биланс
успеха за привредна друштва или Биланс успеха за предузетнике или Решење о
утврђивању пореза у паушалном износу за претходну годину за паушалце) и
потврду да понуђач у последњих 6 месеци није имао блокаду рачуна са
позитивним пословањем последње 3 године.

•

Потврду надлежног органа да су измирене све доспеле пореске обавезе и јавне
дажбине.

•

Потврду надлежног суда да понуђач као правно лице и његов законски
заступник нису осуђивани за неко кривично дело предвиђено Законом ( за
кривично дело као члан организоване криминалне групе, против животне
средине,за примање и давање мита, кривично дело преваре и др. из чл. 75. став
1. тачка 2.)) не старија од 2 месеца од датума отварања понуда.

•

Потврду надлежног суда или АПР-а, да правно лице или предузетник није
кажњаван због кривичног дела и привредног преступа у вези са врстом посла
која је на снази време објављивања односно слања позива за подношење понуде
и да му није на основу правоснажне судске одлуке изречена судска или управна
мера забране обављања делатности, не старија од 2 месеца од датума отварања
понуда

•

Потврду да се не води стечајни поступак или поступак ликвидације,

•

Доказ о ликвидности издат од стране Народне банке Србије - Одсек принудне
наплате или извештај о бонитету, односно АПР-а.
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•

Списак најважнијих изведених радова за претходне три године, за врсту посла
који је предмет јавне набавке (рефернц листа), са износима, датумима и списком
наручиоца, а доказује се у виду потврде коју издаје наручилац или
фотокопијама уговора са окончаном овереном ситуацијом.

•

Оверену изјаву понуђача да је сагласан да сва евентуална штета која настане
према трећим лицима и стварима као и штета на објекту у изградњи, буде
надокнађена или отклоњена на терет понуђача.

•

Сва остала документа предвиђена обрасцем за утврђивање квалификације
( који је саставни део конкурсне документције).

● Сагласни смо, да уколико у своју понуду укључујемо подизвођача, доставимо
доказе за подизвођача, предвиђене чланом 75.и 76. а на начин предвиђен чланом
77. Закона о јавним набавкама.
● Наведени документи, рачунајући од дана објављивања јавног позива, не могу
бити старији од шест месеци за доказивање да није под блокадом, документација
о стечају, ликвидацији, која морају бити са стањем на дан објављивања Јавног
позива, документација о кажњивости и докази о измирењу јавних дажбина не
старији од 2 месеца.
•

Понуду смо саставили по свим условима конкурса и са њима се у целини
слажемо и они су саставни део понуде.

•

Упознати смо са чињеницом и на њу пристајемо да у случају да не доставимо
понуду на приложеном обрасцу и у случају да нису достављени докази о
испуњености битних услова позива, Јавно предузеће "ГСА" Панчево може
одбити нашу понуду као неисправну.

•

У случајевима подношења заједничке понуде и ангажовања подизвођача,
обавезујемо се да ћемо доставити сву потребну документацију предвиђену
чланом 75.и 76. а на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним набавкама а у
супротном, Јавно предузеће "ГСА" Панчево може одбити нашу понуду као
неисправну.

Датум и место

печат и потпис овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ БР.7

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:___________________________________________________
СЕДИШТЕ – АДРЕСА:___________________________________________________

У својству овлашћеног лица понуђача дајем:

ПУНОМОЋЈЕ

Раднику_________________________________________________________________
по занимању_____________________________________________________________
на радном месту__________________________________________________________
да заступа понуђача у поступку Јавне набавке и да може:
-

извршити увид у конкурсну документацију;
подићи конкурсну документацију;
предати понуду са документацијом;
учествовати у поступку јавног отварања понуда.

Датум:______________
Број:________________
Место:______________
ОВЛАШЂЕНО ЛИЦЕ
М.П.
____________________
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___________________________________________

OБРАЗАЦ БР.8

____________________________________________________
____________________________________________________

(Назив и тачна адреса Извршиоца)
БРОЈ ПОНУДЕ:_______________________
Датум: :____________________________

1.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

1.1.

НАРУЧИЛАЦ
Наручилац је Јавно предузеће '' Градска стамбена агенција'' Панчево, Његошева број 1 а.

1.2

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет Јавне набавке је испорука добара – материјала за грађевинске радове за
уградњу у породичне стамбене објекте избеглих и расељених лица
Понуда мора бити коплетана и у свему према захтеву НАРУЧИОЦА односно
према конкурсној документацији.

1.3

УСЛОВИ ПОНУДЕ
Документ који издају пословне банке морају бити у оригиналу.
Документи које издају званичне институције могу бити и фотокопије (у случају да
Наручилац накнадно тражи оригинални доказ Понуђач мора да га поднесе на увид) али
на дан отварања понуде не могу бити старији од 6 (шест) месеци, односно 2 месеца од
дана упућивања позива.
Поднети документи морају исказивати правно релевантно стање на дан
подношења понуде у погледу траженог услова.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 дана од дана настанка
промене у било којем од података из документа која се достављају уз понуду, о тој
промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.
Понуду је потребно доставити препорученом поштом или лично на адресу
Јавно предузеће ''ГСА'' Панчево, Његошева број 1 а у затвореној коверти са назнаком ''
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИСПОРУКА ДОБАРА –МАТЕРИЈАЛА ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗА УГРАДЊУ У ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ
ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА– НЕ ОТВАРАЈ ''
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Рокови за достављање понуде дефинисани су позивом.

Општи услови за закључење уговора

1.4.

ИЗБОР ИЗВРШИОЦА
Наручилац ће по отварању понуда извршити избор и о томе сачинити Извештај о
стручној оцени понуда, на основу којег ће предложити директору Наручиоца да у
том смислу донесе одговарајућу Одлуку о додели уговора, у свему према важећим
законским одредбама.
Ако одабрани Извршилац у дефинисаном року не закључи Уговор а кривицом
Извршиоца сматраће се да је одустао.
Уколико дође до ситуације из претходног става, Наручилац може закључити
Уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

1.5.

ИСПОРУКА ДОБАРА
Извршилац ће испоручити наручена добра у року датом у понуди и потписаним
уговором.

2.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1.

САДРЖАЈ УСЛОВА
Ови Услови садрже одредбе по којима ће се закључити одговарајући
Уговор

2.2.

ОБИМ ПОСЛА
Понуђач понудом даје листу добара коју захтева наручилац конкурсном
документацијом са јединичним ценама за свако добро- производ. Наручилац ће
зависно од потреба у року који је опција понуде преузети-купити потребну
количину и врсту добара

2.3.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА
Саставни делови уговора сматрају се:
- Општи и посебни услови оверени од Понуђача
- Одлуке о уступању посла најповољнијем Понуђачу
- Понуда и тендер одабраног Понуђача

2.4.

ЦЕНА
Понуђач је сагласан да после закључења Уговора нема право на накнадне
примедбе због поступка код састављања понуде или лоше оцене и процене
извесних чинилаца које је ваљало имати у виду пре или код састављања понуде.
Понуђач је дужан да приложи и образац структуре цене добара.
Цене дате у понуди су јединичне цене за свако појединачно добро- производ
дате у табели без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
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2.5.

РОКОВИ
Уговорне стране дужне су да извршавају своје обавезе у роковима датим у
понуди, уговору и конкурсној документацији.

2.6.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац ће исплатити понуђену одн. уговорену цену на основу
испостављене и оверене фактуре, року од ______ (не дужем од 45) дана од дана
пријема исте.

2.7.

ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДУСТАНЕ ОД ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЛИ ПОНИШТИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може одустати од поступка јавне набавке односно поништити
поступак све до фазе избора најповољије понуде или уговорити рализацију само
дела посла по сопственом избору, обзиром да је та могућност наведена у
конкурсној документацији и јавном позиву.
Наручилац је дужан да у одлуци о поништењу јавне да наведе образложење и о
томе обавести све понуђаче.
По предметној јавној набавци закључиће се уговор.

2.8.

ДОДЕЛА УГОВОРА
Наручилац ће доделити уговор за целокупну јавну набавку.
Изузетно, уколико вредност усвојене понуде премашује процењену вредност
јавне набавке, уговор ће се закључити до износа утврђеног одлуком Управног
одбора о издвајању средства за наведену јавну набавку.

2.9.

ОПЦИЈА ПОНУДЕ
Извршилац је обавезан да понуди опцију понуде која не сме бити краћа од 30
(тридесет) дана од дана отварања понуда. Сматра се да је опција понуде
испоштована уколико Наручилац у року трајања опције достави Извршиоцу
обавештење да је понуда прихваћена и да се Извршилац позива да потпише
Уговор.

2.10. УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ
У случају да понуђач не испуни уговорну обавезу и не испоручи све врсте и
количине уговорених добара, дужан је наручиоцу платити уговорну казну у
висини од 10% од уговорне вредности.
Уколико је причињена штета већа од уговорне казне понуђач је дужан да плати
разлику до пуног износа причињене штете.
Понуђач је дужан да плати и уговорну казну од 5% од уговорене вредности ако
закасни до 10 дана са испоруком добара.
Уколико због кашњења настане штета већа од уговорне казне понуђач је дужан
да плати и разлику до пуног износа штете.
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У случају да кашњење буде дуже од 10 дана понуђач је дужан да плати уговорну
казну и накнаду штете као и у случају делимичног испуњења уговорне обавезе.
С обзиром да је рок битан елемент уговора код ове испоруке добара понуђач је
сагласан да у случају прекорачења рока за испоруку дуже од 15 дана, наручилац
може позвати следећег понуђача и раскинути уговор са овим понуђачем.
2.11. НАДЗОР (САРАДЊА СА НАРУЧИОЦЕМ)
Наручилац ће одредити стручно лице које ће вршити надзор над испоруком
добара.
2.12. ПРИМОПРЕДАЈА
Испорука ће се сматрати окончаним када Наручилац, овером достављеног
рачуна од стране Извршиоца, потврди да је испоручио сва добра која су
предмет јавне набавке у траженој врсти и количини .
2.13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране су сагласне да све спорове који проистекну из Уговора
првенствено решавају међусобним споразумом. При томе се, по потреби, могу
користити услуге појединих стручњака или стручних тела, које уговорене стране
споразумно одређују.
Уколико се настали спор не може решити споразумно, стварну надлежност има
месно надлежни Суд у Панчеву.

2.14. ПРИЛОЗИ
-ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ "ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА"
СВОЈИМ ПОТПИСОМ НА ОВОМ ДОКУМЕНТУ, ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ
СЛЕДЕЋЕ:
Понуђач је брижљиво прегледао, проучио и у потпуности прихватио све услове
и констатације дате у „ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА'' и
на исте нема примедбе. Понуђач је спреман да по овоме закључи Уговор о
испоруци добара- материјала за грађевинске радове за уградњу у породичне стамбене
објекте.

У _____________________________
( назив места Извршиоца, датум)

М.П.
(потпис)
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ОБРАЗАЦ БР.9

Јавно предузеће
«Градска стамбена агенција» Панчево
Ул. Његошева 1а, Панчево
ЈП »Градска стамбена агенција» Панчево (у даљем тексту: купац), кога заступа в.д. директора
Александар Бркић, дипл.инжењер архитектуре и
__________________________________________________________________________
као продавац на основу Одлуке Управног одбора наручиоца заведене под бројем 1694 од
29.08.2013. године за ЈН 06/13-о , закључили су дана___________ године
:

МОДЕЛ
УГОВОР
О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
Члан 1.
Предмет овог уговора о купопродаји је испорука добара –материјала за грађевинске радове за
уградњу у породичне стамбене објекте избеглих и расељених лица, у свему према понуди
продавца као понуђача, број ________од ________2013.године.
Члан 2.
Уговорне стране уговарају купопродају односно испоруку следећих производа,односно робе у
укупној вредности до 4.708.332,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 5.600.000,00
динара са обрачунатим ПДВ-ом:
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

врста(назив)
добра
Песак
Шљунак
Цемент
Гитер блок
Сејанац
ITONG блок
креч
Ферт гредице
Пуниоци
Поцинкован рабиц
Арматура
Арматурна мрежа
Бетонски блокови
Мултибат
Ексери
Шидел димњак
Фалцован цреп
Слемењаци

јединица
мере

цена по
јединици
мере без ПДВ

цена по
јединици
мере са ПДВ

m3
m3
тона
комад
m3
комад
тона
m1
комад
m2
килограм
килограм
комад
врећа
килограм
m1
комад
комад
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19
20
21

Кровна грађа
Даска
Летва

м3
м3
м3

22
23

Тегола
Фолија за кров
Олуци
ОСБ плоче

м2
м2
м
м2

Црево за бојлер „Бримоекс“
Сигурносни вентил за бојлер
1/2-1/2
Сигурносни вентил за бојлер
3/4--1/2
Сигурносни вентил за бојлер
3/8--1/2
Сталаж за лавабо
Сифон за лавабо
Шрафови за лавабо
Огледало за купатило
Водокотлић
Црево за водокотлић
ЕК вентил 3/8 -1/2
ЕК вентил ½-1/2
Лавабо
Бојлер
Када
ВЦ шоља
Гума за WC шољу
Подложна гума за WC шољу
Шрафови за WC шољу
Поклопац WC шоље
Биде
Шрафови за биде
Подложна гума за биде
Батерија за биде
Батерија за лавабо
Батерија за туш каду
Сифон за биде
Славина за веш машину
Сифон за судоперу дводелни
Сифон за туш каду
Окитен црево 3/4
Окитен црево 1/2
Муф унутрашњи навој Ø25
Муф унутрашњи навој
Ø20/1/2
Полу спојница 3/4
Вентил 3/4
Колено Ø110 лук 90°
Колено Ø110 лук 45°
Колено Ø50 лук 90°
Колено Ø50 лук 45°
Колено Ø75 лук 90°
Колено Ø75 лук 45°
Коса рачва Ø110/50
Коса рачва Ø110/75
Коса рачва Ø110/110
Коса рачва Ø75/50
Коса рачва Ø75/70
Коса рачва Ø50/40
Коса рачва Ø50/50
Вертикални сливник Ø50

ком
ком

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ком
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет
ком
ком
комплет
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Сифонски лук Ø50
Цеви Ø50/1000
Цеви Ø50 - 500
Цеви Ø50 - 250
Цеви Ø75 - 500
Цеви Ø75 - 250
Цеви Ø110 - 250
Цеви Ø110 - 500
Цеви Ø110 - 1000
Ревизија Ø110
Т- рачва 110/110
Т- рачва 110/75
Т- рачва 110/50
Т- рачва 75/75
Т- рачва 75/50
Т- рачва 50/50
Сифон за веш машину
водоводне ПВЦ цеви Ø 25
3/4
водоводне ПВЦ цеви Ø20
Завршно колено Ø20 1/2
Вентил Ø25 3/4
Вентил Ø20 1/2
Чеп Ø25 3/4
„Т“ комад Ø20 1/2
Муф Ø20 спољашњи
Муф Ø25 спољашњи 3/4
Чепови Ø201/2
Улазна врата ПВЦ 8
Унутрашња врата ПВЦ
82/205
Балконска врата ПВЦ
Прозор 120х140 ПВЦ
Прозор 60х60 ПВЦ
Ламинат 9мм
Ламинат 8мм
Ламинат 6мм
Гипсане плоче 9,5мм
Гипсане плоче 12,5мм
Стиропор 5цм
Лепак за стиропор

м
м
м
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
м2
м2
м2
м2
м2
м2
кг
м2
м
ком
кг
кг
кг
м2
м2
м2
кг
ком
ком
ком
ком
ком
ком
комплет

Члан 3.
Рок за испоруку робе је________дана од дана потписивања уговора. Рок за испоруку има значај
битног елемента уговора.
Члан 4.
Цена је изражена по јединици мере, у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и дата у табели члана
2. уговора. У периоду опције понуде цена је фиксна. Наручилац као купац платиће укупну цену
испоручене робе према врсти и количини.
Члан 5.
За испоручену робу продавац даје гаранцију у дужини и под условима које даје произвођач.
Продавац је одговоран и за скривене мане робе и сагласан је да исту замени.
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Члан 6.
Уговорна казна и накнада штетеУ случају да понуђач не испуни уговорну обавезу и не испоручи све врсте и количине
уговорених добара, дужан је наручиоцу платити уговорну казну у висини од 10% од уговорне
вредности.
Уколико је причињена штета већа од уговорне казне понуђач је дужан да плати разлику до
пуног износа причињене штете.
Понуђач је дужан да плати и уговорну казну од 5% од уговорене вредности ако закасни до 10
дана са испоруком добара.
Уколико због кашњења настане штета већа од уговорне казне понуђач је дужан да плати и
разлику до пуног износа штете.
Члан 7.
Начин плаћања:
-без аванса

Члан 8.
Примопредаја робе вршиће се у продавници и стоваришту продавца, а испорука добара вршиће
се на адресе корисника грађевинског материјала.Моментом преузимања врши се и прелазак
ризика са Наручиоца на корисника..О примопредаји сачињава се записник о врсти и количини
преузете робе.
Члан 9.
Продавац врши бесплатан превоз робе од продавнице, односно стоваришта до стамбеног
објекта корисника помоћи у грађевинском материјалу.

Члан 10.
Плаћање испоручене робе извршиће се најкасније________ дана од дана пријема рачуна код
купца за већ испоручену робу.

Члан 11.
Купац ће купити и преузети робу по врсти и количини за коју се укаже потреба у року за опцију
понуде и платити стварно испоручене врсте количине роба.

Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором примениће се одредбе закона о облигационим
односима.
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Члан 13.
Уговор се може мењати само анексом уговора.

Члан 14.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници и буде заведен у
књигама уговорних страна.

Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 примерака тако да свакој страни припада по 3 примерка.

Продавац
________________________

Купац
____________________________
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ОБРАЗАЦ БР.10
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ
Јавна набавка бр: 06/13-О

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
ББ-укупан број бодова је макс.-100 бодова
Укупан број бодова добија се према формули:
ББ= Б1+Б2
А према следећим критеријумима:
-Б1-цена
-Б2-рок испоруке

макс. до 80 бодова
макс. до 20 бодова

Б1-цена-макс до 80 бодова

1.

најнижа понуђена цена___
Б1=

X 80

цена из понуде која се рангира

Б2-рок испоруке-макс. до 20 бодова

2.

најкраћи рок испоруке___________
Б2=

X 20

рок испоруке из понуде која се рангира
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ОБРАЗАЦ БР.11

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу овом изјавом потврђујем да
сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима и
заинтересованим лицима.

Место и датум:
_________________________

Понуђач:
____________________________

М.П
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