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ЈП КОМУНАЛАЦ ПИРОТ
Војводе Мишића бр.50

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако :
1. је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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. није изречена мера забране обављања делатности,која је на снази у време 
објављивања,односно слања позива за подношење понуда;

4. 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. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6. располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом,да рачун предузећа није у 
непрекидној блокади у последњих месец дана пре објављивања позива за подношење понуда;

7. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом,да има најмање једног 
запошљеног радника.
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.И 76. А У СКЛАДУ СА ЧЛ.77.ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА :

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре,односно из регистра надлежног 
Привредног суда;

2. Извода из казнене евиденције,односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,за кривично дело против 
привреде,против заштите животне средине,кривично дело примања или давања 
мита,кривично дело преваре;

3. Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности,или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

4. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода;

5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,издате од стране надлежног органа,ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Докази под тачком 2., 3. и 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања ,у складу са Законом.

ИСПУЊЕНОСТ СВИХ УСЛОВА,ОСИМ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 5.(ДОЗВОЛА НАДЛЕЖНОГ 
ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ,УКОЛИКО ЈЕ ТАКВА ДОЗВОЛА ПРЕДВИЂЕНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ) , 
ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОД ПУНОМ 
МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ УТВРЂЕНЕ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Понуђач је дужан да приложи и копију извештаја о испитивању или сертификат 
референтне установе о испуњењу квалитета иверице.

При састављању своје понуде,понуђач је дужан да наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању  и условима рада,заштити животне 
средине,као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

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

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа,уколико понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације,који морају бити потписани и оверени печатом.
3. Цена без ПДВ-а у понуди мора бити исказана у динарима.У случају да понуђач даје попуст на 

понуђену цену,мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену 
понуде.Попусти који нису наведени у цену,ни урачунати у коначну цену понуде,неће бити 
узети у обзир.Коначна цена понуде је укупна цена,са урачунатим трошковима 
превоза(доставе),осигурања и сл.

4. У року за подношење понуда понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду,у 
складу са Законом о јавним набавкама.

5. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач,нити да учествује у више заједничких понуда.

6. Уколико понуђач ангажује подизвођача,навести у својој понуди проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача,као и правила поступања наручиоца у случају да се  доспела потраживања 
преносе директно подизвођачу.

7. Уколико се подноси заједничка понуда,саставни део понуде је и споразум којим се понуђачи 
из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

8. Начин и услови плаћања,гарантни рок и евентуалне друге околности су ближе одређене у 
обрасцу понуде и спецификације.

9. Понуђач или кандидат је дужан 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,као и да гарантује да је ималац интелектуалне својине.

10. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште,у запечаћеној коверти,тако да се 
приликом отварања може са сигурношћу тврдити да се први пут отвара,са назнаком: 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА – НЕ ОТВАРАТИ.

11. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези 
припремања понуде.Комуникација се у поступку јавне набавке врши писаним 
путем,односно,путем поште,електронске поште или факсом,у складу са Чл.20.Закона о јавним 
набавкама.

12. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
13. Накнада за коришћење патената,као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
14. 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,рок за подношење захтева за заштиту 
права је пет дана од дана пријема одлуке. Број žiro рачуна на који је подносилац захтева 
приликом подношења захтева дужан да уплати таксу  одређену Законом је: 840-742221843-57

15. Уговор ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.( У складу са Чл.149.Закона о јавним набавкама рок за подношење захтева за 
заштиту права после доношења одлуке о додели уговора,у поступку јавне набавке мале 
вредности је пет дана од дана пријема одлуке.)

16. Наручилац може,у складу са Чланом 115.Закона о јавним набавкама,након закључења уговора 
да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога, 
(промена цене на мало,промене девизног курса и сл.), односно из разлога  предвиђених 
посебним прописима.
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__________________________
         (назив понуђача)
__________________________
   (деловодни број и датум)

П О Н У Д А

1. Назив понуђача:

2. Адреса:
3. ПИБ
4. Матични број
5. Број рачуна
6. Шифра делатности
7. Телефон
8. Е-mail
9. Лице одговорно за потписивање 

уговора

ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ (по спецификацији)

Р.бр. Опис Укупна понуђена вредност без 
ПДВ-а

1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

2. Рок плаћања: 45 дана од испоруке

3. Место испоруке: Седиште наручиоца

4. Време испоруке: 20 дана од дана потписивања 
уговора

5. Рок важења понуде:
(не може бити краћи од 30 дана)

ПРИМЕДБЕ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________________
Потпис и печат

                                                                                                                                       понуђача
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ПОДАЦИ 
О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

И О ПОДИЗВОЂАЧИМА
 (УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА)

Понуду дајемо (заокружити) :
а) Самостално
б) Заједничка понуда
ц) Понуда са подизвођачима

1. Назив понуђача:

2. Адреса:
3. ПИБ
4. Матични број
5. Број рачуна
6. Шифра делатности
7. Телефон
8. Е-mail
9. Лице одговорно за потписивање 

уговора

1. Назив понуђача:

2. Адреса:
3. ПИБ
4. Матични број
5. Број рачуна
6. Шифра делатности
7. Телефон
8. Е-mail
9. Лице одговорно за потписивање 

уговора

1. Назив понуђача:

2. Адреса:
3. ПИБ
4. Матични број
5. Број рачуна
6. Шифра делатности
7. Телефон
8. Е-mail
9. Лице одговорно за потписивање 

уговора

Проценат укупне вредности набавке који се поверава 
подизвођачу (не може бити већи од 50%)
Предмет набавке који ће се извршити преко 
подизвођача

________________________
                                                                                                                                                                  Потпис понуђача
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

Р.
бр

Опис Кол. у 
ком

Цена по 
ком.без 
ПДВ-а

Укупна цена 
без ПДВ-а

1. Угаони сто димензије 1600х1200х750,( плоча 36мм,остало 
18мм) боја карамел светли,Слика 20

3

2. Угаони сто димензије 1600х1200х750,( плоча 36мм ,остало 
18мм) боја за плочу карамел тамни, а за остало карамел 
светли,Слика 20

2

3. Угаони сто димензије 1600х1200х750,( плоча 36мм ,остало 
18мм) боја Калвадос,Слика 20

1

4. Угаони сто са преградом  димензије 1600х1200х750  плоча , 
( плоча 36мм,остало 18мм) боја махагони,Слика 20

1

5. Угаони сто димензије 1600х1200х750,( плоча 36мм,остало 
18мм) боја карамел тамни,Слика 20

5

6. Радни сто димензије 1300х680х780,три клизне плоче испод 
радне површине,једна за тастатуру,две са стране; са једне 
стране део са три фиоке,а са друге стране кутија за 
кућиште,боја црна текстура,Слика 21

1

7. Касета са три фиоке димензије 400х500х510, са точкићима, и 
кључ на првој фиоци,боја карамел светла,Слика 24

5

8. Касета са три фиоке димензије 400х500х510, са точкићима, и 
кључ на првој фиоци,боја калвадос,Слика 24

2

9. Касета са три фиоке димензије 400х500х510, са точкићима, и 
кључ на првој фиоци,боја карамел тамни,Слика 24

5

10. Орман димензије1500х500х2200,трокрилни са полицама 
(5 полице) боја карамел тамни,Слика1

1

11. Орман димензије 500х500х2200 ,једно крило,две полице и 
носач офингера,боја карамел тамниСлика 2

1

12. Орман димензије 900х400х1800,двокрилни,500мм део за 
гардеробу,са носачем офингера,а 400мм је део са полицама(4 
полице), боја за крила карамел светли,а остало карамел тамни
Слика 3

1

13. Орман димензије 900х400х1200,са четири крила,два горња на 
закључавање, са две полице,боја за крила карамел светли,а 
остало карамел тамни,Слика 5

1

14. Орман димензије 900х400х1600,двокрилни,500мм део за 
гардеробу,са носачем офингера,а 400мм је део са полицама 
(3 полице), боја калвадос,Слика 4

1

15. Орман димензије 900х400х1800,двокрилни,500мм део за 
гардеробу,са носачем офингера,а 400мм је део са полицама 
(4 полице), боја храст светли ,Слика 3

1

16. Орман са фиокама за картице, димензије 800х500х1600, осам 
фиока чело 400х250,и два крила ,боја калвадос,Слика 6

1
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Р.
бр

Опис Кол. у 
ком

Цена по 
ком.без 
ПДВ-а

Укупна цена 
без ПДВ-а

17. Орман димензије 900х400х1800,двокрилни,500мм део за 
гардеробу,са носачем офингера,а 400мм је део са 
полицама(4 полице), боја махагони,Слика 3

1

18. Угаони орман 720х720х1800, са једним крилом, четири 
полице,боја карамел светла,Слика 25

1

19. Орман димензије 900х400х1800,двокрилни,500мм део за 
гардеробу,са носачем офингера,а 400мм је део са 
полицама(4 полице), боја карамел светла,Слика 3

1

20. Орман димензије 900х400х1800,двокрилни, са полицама 
(4 полице), боја карамел светла,Слика 3

1

21. Комода димензије 800х500х700 двокрилна, са једном 
полицом,боја калвадос,Слика 7

1

22. Полице димензије 840х220,кант АБС све  стране, боја 
калвадос,Слика 15

3

23. Полице димензије 850х400,кант АБС све  стране, боја 
калвадос,Слика 16

3

24. Постоље за касу димензије 650х600х600,са два крила,боја 
махагони,Слика 8

1

25. Помоћна плоча за сто димензије 700х350, полукруг,са 
ногом 750мм,боја карамел светли,Слика 23

5

26. Постоље за компјутер димензије 290х500х270,са 
точкићима,боја карамел светли,Слика 17

5

27. Постоље за компјутер димензије 290х500х270,са 
точкићима,боја калвадос ,Слика 17

1

28. Постоље за компјутер димензије 290х500х270,са 
точкићима,боја махагони,Слика 17

1

29. Постоље за компјутер димензије 290х500х270,са 
точкићима,боја карамел тамни,Слика 17

5

30. Угаони сто димензије 1600х1600х750,плоча 36мм,остало 
36мм,боја капућино високи сјај,Слика 18

1

31. Помоћна плоча за сто димензије пречника 120мм, ¾ круга, 
боја плоче беж високи сјај,са две металне ноге-боја 
никл750мм.,Слика 19

1

32. Касета са три фиоке димензије 400х500х510, са точкићима, 
боја капућино високи сјај,Слика 24

1

33. Комода димензије 1400х400х950,два крила,две 
полице,корпус 36мм,боја капућино високи сјај

1

34. Орман димензије 700х400х1800,двокрилни,једна полица и 
носач офингера,боја капућино високи сјај,Слика 10

1

35. Радни сто 1700х800х750,дебљина иверице 36мм, са десне 
стране испод радне површине комода од 500мм ,са једном 
фиоком и једним крилом,боја бордо високи сјај,Слика 14

1
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ЈП КОМУНАЛАЦ ПИРОТ
Ул.Војводе Мишића 50

Р.
бр

Опис Кол. у 
ком

Цена по 
ком.без 
ПДВ-а

Укупна цена 
без ПДВ-а

36. Комода димензије 900х400х650,три фиоке 400мм,и два 
крила ,са једном полицом,боја бордо високи сјај,Слика 12

1

37. Орман димензије 1250х400х2550,шест крила са бравом за 
закључавање,и са шест полица,боја сива,Слика 11

1

38. Орман димензије 1250х400х2550,шест крила,са шест 
полица и једним носачем офингера,боја бордо високи 
сјај,Слика 11

1

39. Комода димензије 1200х400х800,два крила,две 
полице,корпус 36мм,боја бордо високи сјај,Слика 13

1

40. Конференцијски сто, овални,димензије 1200х800х750, боја 
златна високи сјај, са 4 металне ноге-боја никл,Слика 22

1

UKUPNO:

-Намештај се израђује од иверице обострано оплемењене декор папиром импрегнисаним МФ 
смолом,дебљине 18мм.
- Кантовање АБС траком 2мм и 1мм сва крила,потеви и чела фиока.

Р.бр. својство Прописана вредност СРПС Д.Ц5.031
1. Влага % 5-11
2. Запреминска маса кг/м3 Максимално 800
3. Савојна чистоћа Н/мм2 Минимално 16
4. Затезна чврстоћа Н/мм2 Минимално 0,35

____________________
Потпис и печат понуђача

Стр.9
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И  З  Ј  А  В  А
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА

Јавна набавка број:М/17/2013

Предмет јавне набавке:КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Понуђач _____________________________________________________ потврђује да за наведену 
јавну набавку испуњава услове утврђене Законом о јавним набавкама (члан 75.и76.) и конкурсном 
документацијом,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 мера забране обављања делатности,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 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

6. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом,да рачун предузећа није у 
непрекидној блокади у последњих месец дана пре објављивања позива за подношење понуда;

7. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом,да има најмање једног 
запошљеног радника.

8. Да је поштовао обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању 
и условима рада,заштити животне средине,и гарантује да је ималац интелектуалне својине.

Датум:____________________ _____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

м.п.
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И З Ј А В А
О  Н Е З А В И С Н О Ј   П О Н У Д И

Јавна набавка број: М/17/2013

Предмет јавне набавке:КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Понуђач _____________________________________________________ под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно,без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:____________________ _____________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

м.п.
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МОДЕЛ  УГОВОРА

Закључен дана ______________ између:

1. ____________________________________________ (у даљем тексту: продавац),кога заступа 
директор _______________________________.

2. ЈП Комуналац Пирот,ул.Војводе Мишића 50 ( у даљем тексту: купац),кога заступа директор 
Надежда Авжнер;

По предмету овог уговора,уговорне стране су се споразумеле и закључиле следеће:

Члан 1.
Овим уговором обавезује се продавац да на купца пренесе право својине на 

____________________________________ и да му их у ту сврху преда,а купац се обавезује да плати 
цену у новцу и да преузме ствари које су предмет овог уговора.

Члан 2.
До предаје ствари које су предмет овог уговора купцу,ризик случајне пропасти или оштећења 

ствари сноси продавац,а са предајом ствари ризик прелази на купца осим ако предаја ствари није 
извршена због купчеве доцње,када ризик прелази на купца у часу када је дошао у доцњу.

Члан 3.
Продавац се обавезује да ствари које су предмет овог уговора преда купцу у одређеним роковима 

и то:

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да ће место примопредаје ствари које су предмет овог уговора бити 

место у коме _______________има седиште у тренутку закључења уговора.

Члан 5.
Купац се обавезује да купопродајну цену исплати продавцу у износу од ____________________ 

дин. у року од ______________ дана од дана пријема.

Члан 6.
Продавац одговара за материјалне недостатке ствари које је она имала у часу прелаза ризика на 

купца,без обзира на то да ли му је било познато.

Члан 7.
У случају спора који би настао по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих се по два налазе код сваке уговорне 

стране.

     ЗА  КУПЦА ЗА  ПРОДАВЦА 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Р.бр. Врста трошкова
1. Трошкови израде узорка или 

модела,ако су израђени у складу 
са техничком спецификацијом 
наручиоца

2. Трошкови прибављања средства 
обезбеђења
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