
ЈКП „БИОКТОШ“
УЖИЦЕ, Хероја Луна бр.2

                                           Р Број :09-175/3-2016
22.02.2016.године

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA

За јавну набавку добара

Поступак јавне набавке мале вредности по партијама

(ЈНМВ БР. 05/16)

                                       Предмет јавне набавке

            -РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА,ОБУЋА И ДРУГА ЗАШТИТНА 
СРЕДСТВА-

Рок за достављање понуда: закључно са  02.03.2016 .године до 12,30

Датум отварања понуда: 02.03.2016.године у 12,45 часова
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Назив и адреса Наручиоца: ЈКП „Биоктош“, Хероја Луна 2, Ужице

Врста Наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа

Интернет страница Наручиоца:www.bioktos.com

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности по партијама

Број партија: 6 партија

Број јавне набавке ЈНМВ БР.05/16

Врста предмета јавне набавке: Добра

Предмет јавне набавке: лична заштитна средства и опрема на раду

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Партија 1-Заштитна одећа и радне униформе(18110000-радна одећа,18114000-
радни комбинезон,18223200-јакне,18234000-панталоне,
18223100-сакои,18331000-мајица кратки рукав,18333000-поло мајица,18235400-
прслуци,18443300-покривка за главу,18443340-качкети)
Партија 2-Средства за заштиту главе-(18441000-шешири,18444110-
шлемови,18142000-штитници за лице)
Партија 3-Средства за заштиту руку-(18424000-рукавице)
Партија 4-Средства за заштиту ногу услед механичких опасности-(18830000-
заштитна обућа)
Партија 5-Средства за заштиту ногу услед опасности и штетности-(18812200-
гумене чизме)
Партија  6-Средства  за  заштиту  целог  тела-(18221000-непромочива 
одећа,18221300-кишне кабанице)

Контакт особа: Јасминка Ковачевић, 031/520-173, Служба јавних набавки

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на 
српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и 
захтевним условима Наручиоца.

1.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛАНА  75,  ЗЈН  У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (попуњен,потписан и печатом 
оверен) 
2.  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ  ЧЛАНА  75.  ЗЈН  У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА) уколико 
понуђач  делимично  извршење  набавке  поверава  подизвођач 
(попуњен,потписан и печатом оверен) 

3



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен,потписан и печатом 
оверен)
4. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (попуњен,потписан и печатом оверен-за сваку 
партију посебно)
5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен,потписан и печатом оверен-за сваку  партију 
посебно)) 
6.  МОДЕЛ УГОВОРА  –За сваку партију посебно(попуњен,потписан и печатом 
оверен) 
7.  СПОРАЗУМ  О  ЗАЈЕДНИЧКОМ  ИЗВРШЕЊУ  НАБАВКЕ  (достављају  само 
понуђачи који подносе заједничку понуду);
8.  ИЗЈАВА  НА  МЕМОРАНДУМУ  (потписан  од  стране  овлашћеног  лица 
понудђача  и  оверена  печатом  понуђача)  О  ПОШТОВАЊУ  ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуда.

Напомена:  Образац  трошкова  припреме  понуде не  представља  обавезну 
садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, 
потписан  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  Образац 
трошкова  припреме  понуде,  сматраће  се  да  је  понуђаћ  доставио  Захтев  за 
накнаду трошкова.

3.  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 
ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава
Обавезне услове из члана 75. ЗЈН:

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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне набавке у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији.

4. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН

Ускладу  са  чланом  77.став  4.  ЗЈН,  испуњеност  обавезних  услова  из 
члана 75. ЗЈН се доказује на следећи начин:

1.  Достављањем  обрасца  ИЗЈАВЕ  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ 
ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  конкурсне 
документације за понуђача (као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико 
понуду  подноси група понуђача)-Довољна је једна изјава  за све партије

2.  Достављањем  обрасца  ИЗЈАВЕ  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ 
ЧЛАНА  75.  ЗЈН  У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НБАВЕКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ  (ЗА 
ПОДИЗВОЂАЧА)  –  конкурсне  документације  (уколико  понуђач  делимично 
извршење  набавке  поверава  подизвођачу).Довољна  је  једна  изјава  за  све 
партије
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој  промени  у  вези  са  испуњношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке  која 
нступи  до  доношења  одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач  који  је  регистрован  у  регистар  понуђача  није  дужан  да  приликом 
подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, али је у обавези да о томе обавести 
наручиоца.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, али је у обавези да достави адресу тих 
интернет страница.

5.  ОБАВЕШТЕЊЕ  ПОНУЂАЧИМА  О  ОБАВЕЗИ  ПРОПИСАНОЈ  ЧЛАНОМ 
75.СТАВ 2.ЗЈН

Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а)  да  су  поштовали  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о 

заштити на раду, запошћавању и условима рада и заштити животне средине,
б)  да  понуђач  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине 

(уколико је то случај).

6. ИЗРАДА ПОНУДЕ

Понуде  морају  бити  у  целини  припремљене  у  складу  са  Законом  о 
јавним  набавкама  („Сл.гласник  РС“  број  124/2012),  позивом  за  подношење 
понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може поднети само једну понуди.

            Понуђач мора поднети понуду тако да се свака партија може засебно 
уговарати.

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

Понуду  треба  поднети  на  обрасцима  садржаним  у  конкурсној 
документацији.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају 
да буду њихов саставни део,  понуђачи попуњавају читко,  а овлашћено лице 
понуђача исте потписује и печатом оверава.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео 
и прихвати све услове из конкурсне документација.

Евентуалне  грешке  настале  приликом  попуњавања  образаца  из 
конкурсне  документациј  и  исправљане  коректором  или  рукописом  морају  се 
оветити печатом и потписом одговорног лица.

7. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Имајући  у  виду  да  је  набавка  обликована  по  партијама,понуђач  мора 
поднети понуду тако да се свака партија може засебно уговарати.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први  пут  отвара,  непосредно  или  путем  поште  на  адресу  Наручиоца:  ЈКП 
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„БИОКТОШ“ УЖИЦЕ, Хероја Луна 2 – ПИСАРНИЦА са назнаком: „Понуда за 
јавну  набавку  мале  вредности  ЈНМВ  бр.05/16-радна  и  заштитна 
одећа,обућа и друга средства заштите по партијама  - не отварати“

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 

02.03.2016.  године до 12:30 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац 

примио након истека рока за подношење понуда.
Неблаговремен  понуде  комисија  за  јавну  набавку  Наричиоца  ће,  по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком 
да су поднете неблаговремено.

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење 
понуда, дана 02.03.2015.године у 12:45 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење 
за учествовање у отварању понуда.
9. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87.став 6.ЗЈН, понуђач може у року за подношење 
понуде  да  допуни,  измени  или  опозове  своју  понуду.  Измена,  допуна  или 
повлачење  понуде  је  пуноваћно  сако  Наручилац  прими  допуну  понуде, 
измењену  понуду  или  обавештење  о  опозиву  понуде  пре  истека  рока  за 
подношење понуда.

Измена,  допуна  или  опозив  понуде  се  врши  на  начин  одређен  за 
подношење понуде.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока 
за подношење понуда.

10. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све додатне информације или појашњења у вези са припреањем понуде 
заинтересована лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем 
одговорити  заинтересованом  лицу,  уз  истовремену  обавезу  објављивања 
информације  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет  страници 
.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН.

Питања треба упутити на адресу ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ, Хероја Луна 2 
– ПИСАРНИЦА, са назнаком: За комисију за јавну набавку – питања у поступку 
ЈНМВ  бр.05/16-радна  и  заштитна  одећа,обућа  и  друга  средства  заштите  по 
партијама .   
Послати  факсом на тел. Број: 031/520-173 или електронском поштом на адресу 
nabavka@bioktos.com 

Тражење додатних  информација  и  појашњења  телефоном,  у  вези  са 
конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
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11. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац 
може, на сопствену иницијативу,  или као одговор на питање заинтересованог 
лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 
63.став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и 
објавити  обавештење  о  продужењу  рока  за  подношење  понуда  на  Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

У  случају  продужења  рока  за  отварање  понуда  сва  права  и  обавезе 
Наручиоца  и  понуђача  које  су  подлегале  претходном  крајњем  року  за 
подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење 
понуда.

12. ЦЕНА

Понуђач  је  дужан  да у  обрасцу понуде  наведе укупну  цену без  ПДВ, 
припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ. Цена мора 
бити исказана у динарима.

У  обрасцу  структуре  цене  понуђач  је  дужан  да  наведе цене  по свим 
траженим позицијама.

Укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу понуде мора бити 
иста као укупна понуђена цена без ПДВ исказана у обрасцу структуре цена.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН 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.

Ако  Наручилац  оцени  да  понуда  садржи  неуобичајно  ниску  цену 
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова 
које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

13. РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

Понуђач ће добра испоручити сукцесивно на основу  захтева Наручиоца, 
према динамици коју одреди Наручилац.

         Рок  испоруке  добара  је  макс.15  дана  од  писаног  захтева 
наручиоца.Понуђач попуњава рок испоруке у обтазцу понуде.

14. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање  услуга  које  су  предмет  ове  набавке  врши  се  по  извршењу 
појединачне услуге, а у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне 
фактуре.

15. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи  најмање 60 дана од дана отварања понуда.  У 

случају  да понуђач  наведе краћи рок  важења понуде,  таква  понуда  ће бити 
одбијена.
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У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр.око, 
оквирно, од-до и сл.) иста ће се сматрати неприхватљивом.

16. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру 
трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 
не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни 
наручиоца. Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорак или 
модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 
трошкове  прибгављања  средстава  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од 
стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  печатом  оверен  Образац  трошкова 
припреме  понуде  ,  сматраће  се  да  је  понуђач  доставио  Захтев  за  накнаду 
трошкова.
17. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да 
учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4.
Понуђач  је  дужан  да  у  Обрасцу  понуде  наведе  да  ли  ће  извршење 

предметне набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу 
понуде  наведе све  тражене податке  за  подизвођача,  као  и  проценат  укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  који не може бити већи од 
50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на 
број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у 
потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на 
број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац  је  дужан  да  омогући  добављачу  да  приговори  на  захтев 
подизвођача наведен у претходном ставу ако потраћивање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди,  у  супротном  Наручилац  ће  реализовати  средства  обезбеђења  и 
раскинути уговор,  осим ако би раскидом уговора Нарчуилац претрпео знатну 
штету.

Добављач  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у 
понуди,  ако  је  на  страни  подизвођача  након  подношења  понуде  настала 
трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

18. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети и група понуђача.
Понуђач  који  је  поднео  понуду  самостално  не  може  истовремено 

учествовати  у  заједничкој  понуди,  нити  исто  лице  може учествовати  у  више 
заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све 
учеснике у заједничкој понуди.
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Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати обавезне услове из 
члана  75.  став  1.  тачка  1.-4.  ЗЈН  наведене  у  Упутству  понуђачима  како  да 
сачине понуду,

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке.

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2)опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи  који  подносе  заједничку  понуду  одговарају  неограничено 
солидарно према Наручиоцу.

19. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ З  A  ДРУГЕ                           

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка  јавне  набавке  и  уговора  о  јавној  набавци  неограничено  солидарно 
одговарају задругари.

20. ВАРИЈАНТА ПОНУДА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

21. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац  ће  донети  одлуку  о  додели  уговора  након  што  спроведе 
оцењивање понуда применом критеријума  „најнижа понуђена цена“, уколико 
су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исте  понуђене  цене,  као 
најповољнија  ће  бити  оцењена  понуда  понуђача  који  наведе  краћи  рок  за 
испоруку добара.

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исти рок за 
испоруку  добара,  као  најповољнија  ће  бити  оцењена  понуда  понуђача  који 
наведе дужи рок важења понуде.

22. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде 
које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из 
конкурсне документације, тј.понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда.
2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
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3) Прихватљива понуда је понуда која је  благовремена, коју наручилац није 
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права  наручиоца или обавезе  понуђача  и  која  не прелази  износ 
процењене вредности јавне набавке.
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:

Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
3) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
5) уколико  понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће 

утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са 
другим понудама

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
2) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
3) уколико  понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће 

утврдити 
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

23. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац моће 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, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и 
њиме се не смеју тражити, нудити, или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом односно прихватљивом,  осим ако  другачије  не произилази  из 
природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку 
отварања понуда.

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене,  меродавна  је 
јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских решака. Наручилац 
ће његову понуди одбити као неприхватљиу.

24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац  ће  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  да  је  понуђач  у 
претходне три године у поступку јавне набавке:

1. поступао супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта су у понуди 

обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач  није  испуњавао  своје  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године.

10



Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. 
став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуди ако поседује доказ из члана 82. став 3. 
тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други 
Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. ЗЈН. Наручилац ће понуду понуђача који 
је  на  списку  негативних  референци  Управе  за  јавне  набавке  одбити  као 
нерпихватљиву  ако  је  предмет  јавне  набавке  истоврсан  предмету за  који  је 
понуђач добио негативну референцу.

25. ОБАВЕШ  T  АВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком 
је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац  закључује  уговор  о  јавној  набавци  са  понуђачем  којем  је 
додељен уговор у року од пет (5) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. Уколико је поднета само 
једна  понуда.  Наручилац  може  закључити  уговор  и  пре  истека  рока  за 
подношења захтева за запштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку 
законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно 
по  протеку  рока  за  подношење  захтева  за  заштиту  права)  и  позвати  га  да 
приступи  закључењу уговора,  односно учинити му доступним уговор  о  јавној 
набавци.

У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да 
закључи  уговор  о  набавци  са  понуђачем  који  је  следећи  на  утврђеној  ранг 
листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:
1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 

109 ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 

доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који  онемогућавају  да  се  започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је 
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због  чега  ће се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени 

само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива,  понуђач може означити документа која  садрже личне 
податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису 
доступна,  као  и  пословне  податке  који  су  прописима  или  интерним  актима 
понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која  у  десном 
горњем углу великим словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
горе наведени начин.
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Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 
условима.  Наручилац  ће  позвати  понуђача  да  уклони  ознаку  поверљивости. 
Понуђач  ће  то  учинити  тако  што  ће  његов  представник  изнад  ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако  понуђач  у  року  који  одреди  Наручилац  не  опозове  поверљивост 
докумената. Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих 
података.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно 
заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној 
набавци, у складу са одредбама 148. до 150 ЗЈН.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисиј,  а  предаје 
наручиоцу.

О  поднетом  Захтеву  за  заштиту  права  Наручилац  обавештава  све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема 
захтева за заштиту права.

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садрина 
позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документациј  сматраће  се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца 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 запштиту права је пет дана од дана 
пријема одлуке.

Захтевом за  заштиту  права  не  могу  се  оспоравати  радње Наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити  познати разлози  за  његово  подношење пре истека  рока за  подношење 
понуда,к а подносиолац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор  о  јавној  набавци  не  може  бити  закључен  пре  истека  рока  за 
подношење  Захтева  за  заштиту  права  из  члана  149.  Закона  о  јавним 
набавкама.

Ако  је  захтев  за  заштиту  права  поднет  након  закључења  уговора  у 
складу са чланом 112. став 2. овог закона. Наручилац не може извршити уговор 
о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, 
осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Захтев  за  заштиту  права  задржава  даље  активности  Наручиоца  у 
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту 
права,  осим  ако  Републичка  комисија  на  предлог  Наручиоца  не  одлучи 
другачије.

Подносилац  захтева  за  заштиту  права  је  дужан  да  на  Рачун  буџета 
Републике Србије  број:  840-742221843-57 уплати таксу у износу од  60.000,00 
динара(шифра  плаћања 153; Модул    позив  на  број 9750-016; сврха: 
Републичка административна такса – са назнаком набавке на коју се односи; 
Корисник; БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом 
важи Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/2015).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ.75.ЗЈН

За понуђача
За подизвођача

(уколико понуђач делимично 
извршење набавке поверава 

подизвођачу

За  носиоца  посла  групе 
понуђача  и  све  учеснике  у 
заједничкој понуди

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  је  измирио  доспеле  порезе, 
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији

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  је  измирио  доспеле  порезе, 
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште 
на њеној територији

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  је  измирио  доспеле  порезе, 
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у 
складу  са  прописима  Републике 
Србије  или стране државе када има 
седиште на њеној територији

ДОКАЗ:
Попуњен,потписан  и  печатом  оверен 
Образац  изјаве  о  испуњавању  услова 
из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке 
мале  вредности –  конкурсне 
документације  (у складу са чл.77 став 
4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015)

Напомена:  Понуђач  који  подноси 
понуду  самостални  или  са 
подизвођачем мора испуњавати услове 
под редним бројевима 1, 2, 3 

ДОКАЗ:
Попуњен,потписан  и  печатом  оверен 
Образац  изјаве  о  испуњавању  услова 
из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке 
мале  вредности –   конкурсне 
документације  (у складу са чл.77 став 
4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015
Напомена:  Подизвођач  мора 
испуњавати  услове  под  редним 
бројевима 1, 2, 3 

ДОКАЗ:
Попуњен,потписан  и  печатом оверен 
Образац изјаве о испуњавању услова 
из чл.75.ЗЈН у поступку јавне набавке 
мале  вредности-конкурсне 
документације (у складу са чл.77 став 
4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015)

Напомена:Мора 
испуњавати  услове  под  редним 
бројевима 1, 2, 3 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015), под 
пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 
следећу

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач                                                                                          из 
.

Адреса:                                                                            Матични број: 
.
испуњава све услове утврђене конкурсном докоментацијом за ЈНМВ  бр.05/16-
радна и заштитна одећа,обућа и друга средства заштите по партијама и то да:

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,  крвична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело 
примања или давања мита, крвично дело преваре;

3)    је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији;

Напомена:  У случају  заједничке  понуде,  сваки  понуђач учесник  у  заједничкој 
понуди мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2, 3 

 Датум:                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                        М.П. 
.
 

Напомене:
Уколико понуду  подноси  група  понуђача,  овај  образац  потписује  и 

печатомк оверава понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.
Уколико понуду  подноси  група  понуђача  потребно  је  да  се  наведени 

образац изјаве фотокопира у довољном броју  примерака и попуни за сваког 
члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015), под 
пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 
следећу

И  З  Ј  А  В  У

Понуђач                                                                                          из 
.

Адреса:                                                                            Матични број: 
.
испуњава све услове утврђене конкурсном докоментацијом за ЈНМВ бр.05/16 и 
то да:

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,  крвична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело 
примања или давања мита, крвично дело преваре;
3)    је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији;

   Датум:                                      Потпис овлашћеног лица понуђача

                                          М.П.                                                                               .
 

   Датум:                                    Потпис овлашћеног лица подизвођача

                                         М.П.                                                                               .
 
Напомене:

Уколико  понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, 
дужан  је  да  за  подизвођача  достави  од  стране  и  понуђача  и  подизвођача 
попуњен  потписан и  печатима  оверен  овај  образац  Изјаве  (уколико  понуђач 
наступа  са  више  подизвођача,  овај  образац  изјаве  фотокопирати  за  сваког 
подизвођача.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26.  ЗЈН („Сл.гласник РС“ број 68/2015), под пуном 
материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  понуђача  дајем 
следећу

И  З  Ј  А  В  У

Изјављујем да понуду број                    од                      2016.године 
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне набавке 
број ЈНМВ бр.05/16-радна и заштитна одећа,обућа и друга средства за заштиту 
по партијама, објављеног дана 22.02.2016. године на Порталу јавних набавки и 
интернет  страници  ЈКП  „Биоктош“  подносимо  независно,  без  договора  са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

   Датум:                                       Потпис овлашћеног лица понуђача

                                               М.П.                                                                               .
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,БИОКТОШ”-
УЖИЦЕ

СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПО 

ВРСТАМА, КОЛИЧИНАМА -

НАБАВКА ЗА 2016.ГОДИНУ

ПАРТИЈА 1
ЗАШТИТНА ОДЕЋА И РАДНЕ УНИФОРМЕ

ПОТКАПА ЗИМСКА
КАПА ЛЕТЊА
КАПА ЗИМСКА
КЕЦЕЉА ТРГОВАЧКА
КОМБИНЕЗОН ЛЕТЊИ
УНИФОРМА ЛЕТЊА ЗА КОНТРОЛОРА НА ПАРКИНГУ
УНИФОРМА ЗИМСКА ЗА КОНТРОЛОРА НА ПАРКИНГУ
УНИФОРМА ЛЕТЊА ЗА ШУМАРА
УНИФОРМА ЗА ВОЗАЧА ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА
УНИФОРМА ЗА ИНКАСАНТА НА ПИЈАЦИ
МАЈИЦА КРАТКИ РУКАВ
ПОЛО МАЈИЦА КРАТКИ РУКАВ-СВЕТЛО ПЛАВА
ПОЛО МАЈИЦА КРАТКИ РУКАВ-ЦРВЕНА
РАДНИ МАНТИЛ БЕЛИ
РАДНО ОДЕЛО ЛЕТЊЕ
РАДНО ОДЕЛО ЗИМСКО
ОДЕЛО ЛЕТЊЕ СИВО
ФЛУО ПРСЛУ
ЗИМСКИ ПРСЛУК – ЗЕЛЕНИ
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ПАРТИЈА 2
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ГЛАВЕ(ЛОБАЊЕ,ОЧИЈУ И ЛИЦА И 

ДИСАЈНИХ ПУТЕВА)

ШЛЕМ СА ВИЗИРОМ ОД МРЕЖИЦЕ
ЗАШТИТНИ ШЛЕМ
МАСКА ВАРИЛАЧКА
НАОЧАРЕ СА ПРОЗИРНИМ СТАКЛОМ
НАОЧАРЕ ВАРИЛАЧКЕ
ШТИТНИК ЗА ОЧИ И ЛИЦЕ
ГАС МАСКА

ПАРТИЈА 3
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ РУКЕ

РУКАВИЦЕ КОЖНЕ
РУКАВИЦЕ ГУМЕНЕ
РУКАВИЦЕ ЗИМСКЕ
РУКАВИЦЕ ВАРИЛАЧКЕ
АНТИВИБРАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ
ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ
ПОДЛАКТИЦЕ
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ПАРТИЈА 4
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ НОГУ УСЛЕД МЕХАНИЧКИХ ОПАСНОСТИ 

КАМАШНЕ

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЗА ШУМАРА

ЦИПЕЛКЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗА ИНКАСАНТА НА ПИЈАЦИ

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЖЕНСКЕ ЗА ИНКАСАНТЕ НА ПИЈАЦИ

ЦИПЕЛЕ-ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ НА 
ПАРКИНГУ

ЦИПЕЛЕ-ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ ЖЕНСКЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ НА 
ПАРКИНГУ

ЦИПЕЛЕ-ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ ПОВРШИНА

ЦИПЕЛА-ПОЛУПАТИКА ПЛИТКА ЖЕНСКА ЗА КОНТРОЛОРА 
ПОВРШИНА

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗАШТИТНЕ

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ

ЦИПЕЛЕ ОТПОРНЕ НА ПРОСЕЦАЊЕ МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ

ЦИПЕЛЕ-ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ ЗА ВОЗАЧЕ
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ПАРТИЈА 5
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ НОГУ УСЛЕД ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 

КОЈЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У ВЕЗИ СА КАРАКТЕРИСТИКАМА РАДНОГ 
МЕСТА

ГУМЕНА РАДНИЧКА ЧИЗМА МУШКА-ВИСОКА

ПАРТИЈА 6
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЦЕЛОГ ТЕЛА(ТЕЛО И ТРУП)

КЕЦЕЉА ВАРИЛАЧКА
ГУМИРАНО ЈЕДНОДЕЛНО ОДЕЛО
ОДЕЛО СА ЗАШТИТОМ ОД ПРОСЕЦАЊА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ
КИШНО ОДЕЛО
СТЕЗНИК ПОЈАС
КИШНА КАБАНИЦА
КЕЦЕЉА ГУМИРАНА
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ПАРТИЈА 1
1.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ПОТКАПА ЗИМСКА:

- Састав материјала: 100% памук
- Величина: Универзална
- Опис и намена: Намењена заштити главе и врата од екстремно ниских 

температура, један већи отвор у пределу очију, носа и уста.

-Спецификација по величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА МЕРА КОЛИЧИНА

Универзална Комада 40

УКУПНО: 40 КОМАДА

-Уз понуду доставити узорак капе.
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2.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

КАПА ЛЕТЊА:

-Модел: Џокеј
-Састав материјала: 65% полиестер и 35% памук(±5%),водоодбојно
-Боја: Затворено зелена,(идентична боји одела)

-Спецификација по величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА МЕРА КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комада 100

Комада 50

УКУПНО:150  КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
акредитевоне лабараторије и узорке капе.
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3.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

КАПА ЗИМСКА:

-Опис: Водонепропустива зимска капа са штитницима за уши који се по 
потреби подижу и дрикерима копчају уз капу

-Модел: Полар
-Материјал: Полиестер са пвц премазом 100%
- Пунило: полиестер 100%
-Постава: Памук 100%
-Скупљање: при ручном прању на 40°C-Ø
-Постојаност обојења: Прање на  40°C: 4/4/4

    Зној(алкални + кисели) :4/4/4
    Отирање мокро:4
    Отирање суво:4

-Боја: Зелена,као боја радног одела

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комада 0

               УКУПНО: 100 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
акредитевоне лабараторије и узорке капе.
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4.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

КЕЦЕЉА ТРГОВАЧКА:

-Опис: Прслук-кецеља,раван крој,око отвора за врат,отвора за 
руке,уздуж по боковима до отвора за руке и на џеповима нашити траке са 
цветним дезеном

-Састав материјала: 65% полиестер и 35% памук (±5%)
-Тежина: 200-250 грама по метру квадратном
-Боја тканине: Основна тканина је розе боје
-Затварање: Копчање дугмадима са предње стране
-Џепови: Два равна џепа нашивена на доњем делу кецеље
-Штампа: Сито штампа,лого(амблем)предузећа на левој страни груди

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

КЕЦЕЉА ТРГОВАЧКА:
ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запослених Комада 6

                       УКУПНО:  6 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
акредитевоне лабараторије и узорке кецеље.
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5.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

РАДНИ КОМБИНЕЗОН ЛЕТЊИ:

-Тип /модел: Пилот,једноделни комбинезон летњи
-Састав материјала: 65% полиестер и 35% памук(±5%),водоодбојно.
-Тежина: 230-250 грама по метру квадратном
-Преплетај: кепер 2/1
-Скупљање при машинском прању на 60°C: по дужини -1.3 по 

ширини Ø
-Отпорност према дејству воде: Водоодбојно 100
-Боја основне тканине: Затворено зелена(по узорку купца)
-Боја паспула: Светло-наранџаста
-Рефлектујуће флуо траке: Сива, ширина траке 5цм.Трака се налази на 

подлактицама(по једна),потколеницама(по једна) и једна на леђном делу 
комбинезона.

-Затварање: Патент затварач,рајсфершлус,двосмерни целом дужином 
горњег дела(укључујући и крагну) и заштитна преклопна лајсна која се на три 
места(врат,груди и стомак) помоћу дрикера фиксира уз комбинезон.

-Џепови: Нашивени,два на прсима са патнама и дрикерима,два са бочне 
стране у пределу кукова(као код класичних панталона)

-Ојачање са пунилом: У пределу колена и лактова
-Крагна: Са могућношћу подизања ради заштите врата
-Рукави: Са могућношћу скидања (патент затварач)
-Напомена: Сва места изложена већем хабању при коришћењу ојачана 

такозваним ринглицама, а корак комбинезона проштепан троструким ланчаним 
бодом

-Штампа: Сито-штампа,лого(амблем предузећа) светло наранџасте боје 
на левом џепу на прсима.На леђном делу текст ћириличним 
словима,штампаним,великим.У првом реду текста стоји ,,ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ”где је величина слова 15мм, у другом реду стоји 
текст ,, БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду је 
текст,,УЖИЦЕ 2016”где је величина слова као у првом реду.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:
ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА МЕРА КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину 

Комада 40

      УКУПНО:  40 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
акредитевоне лабараторије и узорак комибинезона.
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6.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

УНИФОРМА ЛЕТЊА ЗА КОНТРОЛОРА НА ПАРКИНГУ:

-Летња радна униформа за контролоре на паркингу садржи:
-Блуза летња 1 ком
-Панталоне летње 2 ком

-Блуза: Дужина до појаса са ластишом у боковима.У пределу груди два нашивена 
џепа који се затварају патном и копчају дрикером. У пределу бокова два урезана џепа.Блуза 
се копча рајсфешлусом са преклопном лајсном која се на предњицу блузе причвршћује уз 
помоћ три дрикера.Рукави се завршавају манжетном на ластиш.

-Панталоне: Класичног кроја које се копчају рајсфершлусом,а на појасу имају 
ластиш у пределу бокова и 7 гајки.На предњем делу панталона два косо усечена џепа, а на 
задњем делу два џепа која се затварају патном и копчају дрикером.

-НАПОМЕНА: СВА МЕСТА ИЗЛОЖЕНА ВЕЋЕМ ХАБАЊУ ПРИ КОРИШЋЕЊУ 
ОЈАЧАНА ТАКОЗВАНИМ РИНГЛИЦАМА, А КОРАК ПАНТАЛОНА ПРОШТЕПАН 
ТРОСТРУКИМ ЛАНЧАНИМ БОДОМ

-Материјал: Рипстоп,водоодбојан 
-Сировински састав: Памук 35%,полиестер 65%(±5%)
-Скупљање: -1.70/-1.90
-Метода: ,,C “ 60 ºC: не скупља се – Санфаризовано
-Постојаност обојења: Прање на 60°C 4/4 – 5/ 4

      отирање суво 4-5
      отирање мокро 4 

-Отпорност према дејству воде: Водоодбојност 90
-Боја:Тегет
-Флуо траке: Сиве боје,ширине 5цм,налазе се на следећим местима 1-

леђни део блузе
                                                                                                                                       2-
подлактица
                                                                                                                                       3-
потколеница

-Штампа: Лого(амблем предузећа) на џепу са леве стране на прсима 
блузе беле боје.На леђном делу блузе текст ћириличним,штампаним,великим 
словима беле боје. У првом реду текста стоји,, ЈКП БИОКТОШ” , а у другом 
реду ,,ПАРКИНГ СЕРВИС” стим што су слова у тексту у првом реду крупнија 
од оних у другом реду.
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-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комада 15
                                          УКУПНО: 15 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
акредитевоне лабараторије и упуство за одржавање на српском језику.

7.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

УНИФОРМА ЗИМСКА ЗА КОНТРОЛОРА НА ПАРКИНГУ:

-Радна униформа зимска за контролора паркинга садржи:
-Панталоне зимске 2 ком
-Јакна зимска 1 ком
-Капа зимска 1 ком

-Опис: Зимска јакна мора бити равног кроја дужине преко појаса,са 
фиксном штепаном поставом,масе 200 грама по метру квадратном.На јакни се 
мора налазити капуљача са могућношћу скидања,на појасу и капуљачи морају 
имати еластични стезници и крагна са могућношћу подизања ради заштите 
врата.У пределу груди два нашивена џепа које се затварају патном и копчају 
дрикером.Јакна се затвара рајсфершлусом са преклопном лајсном која је за 
предњицу блузе причвршћена са 4 дрикера.Рукав се завршава манжетнама на 
ластиш. Зимске панталоне су постављене штепаним улошком који се фиксира 
дугмадима и може се скидати.Уложак је од пунила/кофлин.Појас панталона има 
ластиш у боковима и 7 гајки.У пределу бокова два коса усечена џепа,на задњем 
делу два џепа која се затварају патном и копчају дрикерима.Зимска капа је 
водонепропусна са штитницима за уши који се по потреби подижу.Материјал 
капе је полиестер пвц,полар у боји одела (тегет)

-Материјал: Рипстоп,водоодбојан 
-Сировински састав: Памук 35%,полиестер 65%(±5%)
-Скупљање основа потка: -1.70/-1.90
-Метода ,,C” 60°C: Не скупља се -Санфоризованож
-Постојаност обојења: Прање на  60°C 4/4 – 5/4

    Отирање суво 4-5
    Отирање мокро 4

-Отпорност према дејству воде: Водоодбојност 90
-Боја:Тегет
-Флуо траке: Сиве боје,ширине 5цм,налазе се на следећим местима 1-

леђни део јакне
                                                                                                                                
подлактица
                                                                                                                                  3-
потколеница
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-Штампа: Лого(амблем предузећа) на џепу са леве стране на прсима 
јакне беле боје.На леђном делу јакне текст ћириличним,штампаним,великим 
словима беле боје. У првом реду текста стоји,, ЈКП БИОКТОШ” , а у другом 
реду ,,ПАРКИНГ СЕРВИС” стим што су слова у тексту у првом реду крупнија 
од оних у другом реду.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комада 5
                     УКУПНО: 5 КОМАДА

 Уз понуду доставити техничку докуметацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о 
испитивању акредитевоне лабараторије и упуство за одржавање 
на српском језику.

8.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

УНИФОРМА ЛЕТЊА ЗА ШУМАРА:

-Радна униформа летња за шумара садржи:
-блуза 1 ком
-панталоне 2 ком

 
-Сировински састав: Памук 35%,полиестер 65%(±5%)
-Боја: Затворено зелена
-Флуо траке: Сиве боје,ширине 5цм,налазе се на следећим местима 1-

леђни део јакне
                                                                                                                                  2-
подлактица                                                                                                          

-Штампа: Лого(амблем предузећа) на џепу са леве стране на прсима 
блузе светло наранџасте боје.На леђном делу блузе текст 
ћириличним,штампаним,великим словима светло наранџасте боје. У првом реду 
текста стоји,, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 
15мм , у другом реду ,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем 
реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

28



-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комад 2
                                        УКУПНО: 2 КОМАДА

-Уз понуду доставити узорак материјала са техничким 
карактеристикама, извештај о испитивању овлашћеног, акредитованог 
тела.
9.
Врста заштитног средства и опреме за рад:

УНИФОРМА ЗА ВОЗАЧА ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА:

 -Један комплет радне униформе за возача погребног возила садржи:
-Блуза летња 1 ком
-Панталоне летње 1 ком 
-Блуза зимска 1 ком 
-Панталоне зимске 1 ком 
-Мајица к. Рукав црвена 2 ком

-Састав материјала:65% полиестер и 35% памук(±5%)
-Тежина:230-250 грама по метру квадратном
-Боја основне тканине: Тамно сива
-Боја паспула:Црвена
-Састав рендера: 70%памук и 30% полиестер, боја црна са две црвене пруге 
ширине 15мм и 20мм, размак између пруга 10мм
-Блуза летња: сечена предњица у висини груди. Два нашивена џепа са комбинацијом која 
се затварају патном и копчају на чичак и два урезана џепа. У крагни паспул комбинација, 
украсни штепови дупло штепани. Копчање рајсфешлусом целом дужином блузе. Манжетне 
и појас реднер.Џепови и остала места изложена већој сили приликом коришћења,критична 
за одшивање,утврђена такозваним ринглицама.-Панталоне летње: Панталоне класичног 
кроја .Два џепа у предњем делу појаса са паспулом. Два задња џепа која се затварају патном 
и копчају на чичак. Шлиц се затвара рајсфешлусом. Појас панталона са ластишом у пределу 
кукова, седам гајки, копчање на дугме. Украсни штепови дупли. Џепови и остала места 
изложена већој сили приликом коришћења утврђена такозваним ринглицама, а места 
критична за одшивање,услед интезитета коришћења проштепана троструким ланчаним 
бодом.-Блуза зимска: сечена предњица у висини груди, са два нашивена џепа са 
комбинацијом која се затварају патном и копчају на чичак и два урезана џепа. У крагни 
паспул комбинација, украсни штепови дупло штепани. Копчање рајсфешлусом целом 
дужином блузе. Манжетне и појас реднер. Блуза мора имати фиксни термо уложак. То је 
једнострана штепана постава са блокадом, пуњена кофлином површинске масе 150 грама 
по метру квадратном. Џепови и остала места изложена већој сили приликом 
коришћења,критична за одшивање,утврђена такозваним ринглицама.-Панталоне зимске: 
Панталоне класичног кроја .Два џепа у предњем делу појаса са комбинација паспулом. Два 
задња џепа која се затварају патном и копчају на чичак. Шлиц се затвара рајсфешлусом. 
Појас панталона са ластишом у пределу кукова и седам гајки, копчање на дугме. Украсни 
штепови дупли. Панталоне морају имати фиксни термо уложак. То је једнострана штепана 
постава са блокадом, пуњена кофлином површинске масе 150 грама по метру квадратном 
Џепови и остала места изложена већој сили приликом коришћења утврђена такозваним 
ринглицама, а места критична за одшивање,услед интезитета коришћења проштепана 
троструким ланчаним бодом.
-Штампа: Сито штампа амблем(лого предузећа),светло наранџасте боје на прсима блузе и 
на џепу који се налази на пластрону.Текст на леђном делу блузе великим 
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ћириличним,штампаним,словима. У првом реду текста стоји,, ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду ,,БИОКТОШ”где је величина 
слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим што су слова у тексту једнака онима из 
првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комад 2
                                           УКУПНО: 2 КОМАДА

 Уз понуду доставити техничке карактеристике материјала, 
извештај о испитивању овлашћене акредитоване лабораторије са 
узоркоим материјала.

10.
Врста заштитног средства и опреме за рад:

УНИФОРМА ЗА ИНКАСАНТЕ НА ПИЈАЦИ:
-Радна униформа за инкасанте садржи:

-Зимска јакна 1 ком        -Панталоне зимске 2 ком          -Панталоне 
летње 2 ком

-Сако 2 ком                       -Кошуља дуги рукав 2 ком       -Кошуља 
кратки рукав 4 ком

- Опис: Тканина од које јакна треба да буде израђена мора да задовољава следеће 
карактеристике:
- Површинска маса  140-145 gr/m2
- Сила кидања по основи: мин  80 daN
- Сила кидања по потки мин  90 daN
- Водоодбојност: оцена 100
- Јакна мора бити водонепропусна и паропропусна
-Сировински састав: полиамид са ПУ премазом 100%
- Уложак јакне (подјакна) је од полар плетенине следећих карактеристика:
- Површинска маса  300-310 gr/m2
- Сировински састав полиестер 100%
- Боја: Црна
Јакна је равног кроја, дужине испод бокова и има подигнуту крагну у коју је убачена 
капуљача. Капуљача је у предњем делу продужена, а продужеци формирају преклоп које се 
затвара чичак траком. У поруб капуљаче је убачен еластични гајтан на чијим крајевима се 
налазе пластични стопери. Задњи део крагне, у које је уметнута капуљача, се затвара са три 
равномерно распоређене чичак траке. Јакна се затвара пластичним ливеним рајсфешлусом 
по целој дужини, до врха крагне, преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна 
лајсна је за лице јакне причвршћена са пет, равномерно распоређених чичак трака од којих 
једна у крагни. Горњи прсни и леђни део јакне са рукавима до лактова, су израђени од 
једног комада тканине. Испод линије сечења, на прсном делу јакне налзе се косо усечени 
џњпови које се затварају пластичним спиралним рајсфершлусима, преко којих се налзе веће 
нашивене преклопне лајсне. Рукави јакине имају нашивену манжетну, која у задњем делу 
има убачену еластичну траку, а у предњем делу има преклоп са нашивеном чичак траком. 
Испод пазуха су остављени прорези које се затварају са три равномерно распоређене чичак 
траке. Јакна је у горњем делу постављена мрежицом, а у доњем делу поставом. Рукави су 
такође постављени. У поруб јакне је убачен еластични гајтан који бочно, кроз риглице, 
излази из поруба и пролази кроз пластичне стопере.
Јакна има подјакну, која може бити одвојени одевни предмет. Подјакна је израђена од 
полар плетенине и има подигнуту крагну. Рукави подјакне имају нашивену манжетну. 
Подјакна је пластичним ливеним рајсфершчлусом, у предњем делу фиксирана за јакну. У 
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пределу манжетне рукава и у вратном изрезу подјакна је за јакну фиксирана еластичним 
тракама кроз које пролази трака од тканине и затвара се дрикером. Подјакна у доњем делу 
има два косо усечена џепа који се затварају пластичним спиралним рајсфершлусима.
Сако, зимске и летње панталоне и сукња: Класично мушко парно одело а за жене 
класичан комплет. Материјал за мушко одело и женске сукње је полиестер 65% и вискоза 
35% (±5%). Површинска маса је 225 до 235 грама по метру квадратном.
Кошуље са дугим и кратким рукавом су класичног кроја светло плаве боје. Материјал 60% 
памук и 40 % полиестер (±5%). Површинска маса је 100 до 120 грама по метру квадратном.
Штампа: Лого (амблем предузећа) на џепу са леве стране на прсима јакне светло 
наранџасте боје. На леђном делу јакне текст ћириличним штампаним, великим 
словима светло наранџасте боје. У првом реду текста стоји „ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕУЗЕЋЕ“ где је величина слова 15мм , у другом реду „БИОКТОШ“ где је величина 
слова 45 мм, а у трећем реду „УЖИЦЕ 2016“ стим што су слова у тексту једнака онима 
из првог реда. На сакоу лого предузећа беле боје, на џњпу које се налази са леве 
стране, а на кошуљама лого предузећа беле боје на џепу са леве стране на грудима
-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комад 6

                                                  УКУПНО: 6 КОМАДА
-Уз понуду доставити техничку документацију са карактеристикама 

материјала 
11.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

МАЈИЦА ЛЕТЊА КРАТКИ РУКАВ(,,Т-SHIRT”):

-Опис: Модел ,,Т-SHIRT”, летња мајица кратки рукав,са округлим 
изрезом.

-Материјал: 100% памук
-Тежина: 150 до 170 грама по квадратном метру.
-Боја: Наранџаста
-Штампа: Сито штампа лого или амблем предузећа на левој страни 

груди.На леђном делу мајице ћириличним,штампаним великим словима 
исписати текст зеленим словима. У првом реду текста стоји,, ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду 
,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2014” стим 
што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комад 300

                                             
                                                    УКУПНО: 300 КОМАДА
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- Уз понуду доставити техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије и узорак мајице.

12.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ПОЛО МАЈИЦА КРАТКИ РУКАВ:

-Опис: Модел ,,поло”, летња мајица кратки рукав,џеп на левој страни 
груди крагна и копчање уз врат 3 дугмета.

-Материјал: 100% памук
-Тежина: 200 до 220 грама по квадратном метру.
-Боја: Светло плава
-Штампа: Сито штампа лого или амблем предузећа на левој страни 

груди.На леђном делу мајице ћириличним,штампаним великим словима 
исписати текст тегет словима. У првом реду текста стоји,, ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду 
,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим 
што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 40
                                             

                                                 УКУПНО: 40 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије и узорак мајице.
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1  3  .  

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ПОЛО МАЈИЦА КРАТКИ РУКАВ-ЦРВЕНА:

-Опис: Модел ,,поло”, летња мајица кратки рукав,џеп на левој страни 
груди крагна и копчање уз врат 3 дугмета.

-Материјал: 100% памук
-Тежина: 200 до 220 грама по квадратном метру.
-Боја: Црвена
-Штампа: Сито штампа лого или амблем предузећа на левој страни 

груди.На леђном делу мајице ћириличним,штампаним великим словима 
исписати текст тегет словима. У првом реду текста стоји,, ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду 
,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим 
што су слова у тексту једнака онима из првог реда

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комад 50

                                                   
                                               УКУПНО: 50 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије и узорак мајице.
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14.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

МУШКИ РАДНИ МАНТИЛ (БЕЛЕ БОЈЕ):

-Опис: Калсичан радни мантил.
-Материјал: диолен, 65% полиестер и 35% памук(±5%)
-Тежина: 200 до 250 грама по квадратном метру.
-Рукави: Без манжетни
-Боја: Бео
-Штампа: лого предузећа светло наранџасте боје на џепу на левој страни 

груди

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комад 5

 
                                          УКУПНО: 5 КОМАДА

- Уз понуду доставити техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије и узорак мантила

15.
Врста заштитног средства и опреме за рад:

РАДНО ОДЕЛО ЛЕТЊЕ:
-Тип одела/модел: Пилот,дводелно(блуза и панталоне са пластроном и 

трегерима,чију је дужину.помоћу шнала од тврде пластике могуће подешавати 
према потреби корисника)

-Састав материјала:65% полиестер и 35% памук(±5%)водоодбојно 100
-Тежина:230-250 грама по метру квадратном
-Преплетај: кепер 2/1
-Скупљање при машинском прању на 60°C: по дужини -1.3 по ширини 

Ø
-Постојаност обојења на : прање на 60ºC: 4/4/4                    отирање 

суво:4
          зној(алкални + кисели) : 4/4/4   отирање 

мокро: 3-4
-Боја основне тканине:Затворено зелена(по узорку купца)
-Боја паспула:Светло-наранџаста
-Флуо трака:Сиве боје,ширине 5 центиметара
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-Блуза:са два нашивена џепа која се затварају патном и копчају 
дрикерима и два урезана џепа.Копчање рајсфешлусом целом дужином блузе 
укључујући и крагну.Рајсфешлус поикривен преклопном лајсном која се на три 
места дрикером причвршћује на предњицу блузе. Ојачања на лактовима.На 
леђном делу блузе и подлактицама нашивена флуо трака ширине 5 
центиметара.Џепови и остала места изложена већој сили приликом 
коришћења,критична за одшивање,утврђена такозваним ринглицама.

-Панталоне: Трегери се копчају пластичним шналама.Два џепа у 
предњем делу појаса и један џеп на грудима који се затвара пантном и копча 
дрикером.На коленима нашивена ојачања.У пределу потколеница нашивена 
флуо трака ширине 5 центиметара.Џепови,тргери и остала места изложена већој 
сили приликом коришћења,места критична за одшивање,услед интезитета 
коришћења проштепан троструким ланчаним бодом.

-Штампа: Сито штампа амблем(лого предузећа),светло наранџасте боје 
на прсима блузе и на џепу који се налази на пластрону.Текст на леђном делу 
блузе великим ћириличним,штампаним,словима. У првом реду текста стоји,, 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом 
реду ,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” 
стим што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:
ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запосленог Комада 200
                                                         УКУПНО: 200 КОМАДА

-Уз понуду доставит техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, и узорак радног одела.

16. Врста заштитног средства и опреме за рад:
РАДНО ОДЕЛО ЗИМСКО:

-Тип одела/модел: Пилот,дводелно(блуза и панталоне са пластроном и 
трегерима,чију је дужину.помоћу шнала од тврде пластике могуће подешавати 
према потреби корисника)

-Састав материјала:65% полиестер и 35% памук(±5%)водоодбојно
-Тежина:230-250 грама по метру квадратном
-Преплетај: кепер 2/1
-Скупљање при машинском прању на 60°C: по дужини -1.3 по ширини 

Ø
-Постојаност обојења на : прање на 60ºC: 4/4/4                    отирање 

суво:4
          зној(алкални + кисели) : 4/4/4   отирање 

мокро: 3-4
-Боја основне тканине:Затворено зелена(по узорку купца)
-Боја паспула:Светло-наранџаста
-Флуо трака:Сиве боје,ширине 5 центиметара
-Блуза:са два нашивена џепа која се затварају патном и копчају 

дрикерима и два урезана џепа.Копчање рајсфешлусом целом дужином блузе 
укључујући и крагну.Рајсфешлус поикривен преклопном лајсном која се на три 
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места дрикером причвршћује на предњицу блузе. Ојачања на лактовима.На 
леђном делу блузе и подлактицама нашивена флуо трака ширине 5 
центиметара.Џепови и остала места изложена већој сили приликом 
коришћења,критична за одшивање,утврђена такозваним ринглицама.

-Панталоне: Трегери се копчају пластичним шналама.Два џепа у 
предњем делу појаса и један џеп на грудима који се затвара пантном и копча 
дрикером.На коленима нашивена ојачања.У пределу потколеница нашивена 
флуо трака ширине 5 центиметара.Џепови,тргери и остала места изложена већој 
сили приликом коришћења,места критична за одшивање,услед интезитета 
коришћења проштепан троструким ланчаним бодом.

-Штампа: Сито штампа амблем(лого предузећа),светло наранџасте боје 
на прсима блузе и на џепу који се налази на пластрону.Текст на леђном делу 
блузе великим ћириличним,штампаним,словима. У првом реду текста стоји,, 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом 
реду ,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2014” 
стим што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

-Панталоне и блуза:  морају имати термо уложак који има могућност 
скидања.То је двострана штепана постава са блокадама,површинске масе 150 
грама по метру квадратном.Термо уложак се помоћу довољног броја дугмади 
причвршћује за унутрашњу страну радног зимског одела.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:
ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комад 50

УКУПНО: 50 КОМАДА
-Уз понуду доставит техничку документацију везану за 

карактеристике материјала са узорком материјала, и узорак радног одела.

17.
Врста заштитног средства и опреме за рад:

РАДНО ОДЕЛО ЛЕТЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ-СИВО:

Тип одела/модел: Пилот,дводелно(блуза и џордан панталоне)

-Састав материјала:65% полиестер и 35% памук(±5%)

-Тежина:230-250 грама по метру квадратном

-Боја основне тканине: Тамно сива

-Боја паспула:Црвена

- Састав рендера: 70%памук и 30% полиестер, боја црна са две црвене 
пруге ширине 15мм и 20мм, размак између пруга 10мм

-Блуза: сечена предњица у висини груди. Два нашивена џепа са комбинацијом 
која се затварају патном и копчају на чичак и два урезана џепа. У крагни паспул 
комбинација, украсни штепови дупло штепани. Копчање рајсфешлусом целом 
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дужином блузе. Манжетне и појас реднер.Џепови и остала места изложена већој 
сили приликом коришћења,критична за одшивање,утврђена такозваним 
ринглицама.
-Панталоне: Панталоне класичног кроја .Два џепа у предњем делу појаса са 
паспулом. Два задња џепа која се затварају патном и копчају на чичак. Шлиц се 
затвара рајсфешлусом. Појас панталона са ластишом у пределу кукова, седам 
гајки, копчање на дугме. Украсни штепови дупли. Џепови и остала места 
изложена већој сили приликом коришћења утврђена такозваним ринглицама, а 
места критична за одшивање,услед интезитета коришћења проштепана 
троструким ланчаним бодом.
-Штампа: Сито штампа амблем(лого предузећа),светло наранџасте боје на 
прсима блузе и на џепу који се налази на пластрону.Текст на леђном делу блузе 
великим ћириличним,штампаним,словима. У првом реду текста стоји,, ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду 
,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим 
што су слова у тексту једнака онима из првог реда.
-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Po meri komada 25

-Уз понуду доставит техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, и узорак радног одела.

18.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ФЛУО ПРСЛУК:

-Материјал: Полиестер 
-Боја: Флуо-наранџаста,високовидљива
-Рефлектујуће флуо траке: Две попречне траке целом ширином прслука
-Боја флуо траке: Сива
-Ширина флуо траке: 5 центиметара
-Штампа: Сито штампа амблем  предузећа,зелене боје на прсима са леве 

стране.Текст на леђном делу блузе великим ћириличним,штампаним,словима. У 
првом реду текста стоји  ,, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је 
величина слова 15мм , у другом реду ,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, 
а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2014” стим што су слова у тексту једнака онима из 
првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Комад 70

                                              УКУПНО:70 КОМАДА
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 Уз понуду доставити Сертификат о прегледу типа издат од 
акредитоване установе са територије Србије, декларацију о 
усаглашености са  стандардом, упутство за употребу и складиштење 
и узорак флуо прслука

19.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЗИМСКИ ПРСЛУК:

-Опис: Термоизоловани прслук,равног кроја,дужине преко појаса.
-Материјал: 65% полиестер и 35% памук(±5%),водоодбојно
-Пунило: Кофлин
-Боја прслука: Тегет
-Затварање: Патент затварач,целом дужином и преклопна лајсна,која се 

дрикерима прчвршћује за предњу страну прслука,укључујући и крагну.
-Крагна: Висока,наложена
-Флуо траке: Сиве боје,ширина траке 5 центиметара,налазе са на леђном 

делу прслука
-Џепови:Два равна на прсима и два џепа са стране у пределу 

појаса.Џепови се затварају патнама и дрикерима.
-Штампа: Сито штампа,амблем(лого предизећа),светло-наранџасте боје 

идентичан боји паспула на левом џепу на прсима.Текст на леђном делу блузе 
великим ћириличним,штампаним,словима. У првом реду текста стоји ,, ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ” где је величина слова 15мм , у другом реду 
,,БИОКТОШ”где је величина слова 45мм, а у трећем реду ,,УЖИЦЕ 2016” стим 
што су слова у тексту једнака онима из првог реда.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

L Комад

XL Комад 10

XXL Комад 5
УКУПНО: 15 КОМАДА 

- Уз понуду доставити техничку документацију везану за 
карактеристике материјала са узорком материјала, извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабораторије и узорак прслука.
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ПАРТИЈА 2
20.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ШТИТНИК СА ВИЗИРОМ(ЖИЧАНИ ВИЗИР):

Опис и намена: Жичани визир оивичен алуминијумом 20 x 40 
центиметара који одговара носачу визира.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 20
УКУПНО: 20 КОМАД

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом. 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са 
територије Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак 
штитника

39



21.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЗАШТИТНИ ШЛЕМ:

EN 397
Шлем је од материјала високе густине који је отпоран на ударе, подесиви 
полиетиленски уложак са качењем на 6 тачака

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 3
УКУПНО: 3 КОМАДА

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  
стандардом. Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 
лабораторије са територије Србије, упутство за употребу и 
складиштење и узорак шлема

22.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

МАСКА ВАРИЛАЧКА:
EN 175
Наглавна варилачка маска са знојницом и точкићем за подешавање обима, 
поседује дубљи чеони део ради веће заштите

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 2
УКУПНО: 2 КОМАДА
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- Уз понуду доставити декларацију о усклађености са  стандардом. 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са 
територије Србије, упутство за употребу и узорак маске

23.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

НАОЧАРЕ СА ПРОЗИРНИМ СТАКЛОМ:

-Опис и намена: Наочаре за заштиту од летећих честица,са антимаглин 
поликарбонацким стаклима са бочном заштитом од летећих честица,отпорне на 
гребање,мекане ПВЦ рам,директна вентилација.

-Стакла: Безбојна,бистра.
-Еластична трака: Са подешавањем обима.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 25
УКУПНО: 25 КОМАДА

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
упутство за употребу и узорак наочара
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24.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

НАОЧАРЕ ВАРИЛАЧКЕ:

-Опис и намена: Наочаре варилачке са бистрим и тамним стаклима,на 
преклапање.

-Тамна стакла: ДИН 5-6,Ø 55
-Бистра стакла:Ø 50
-Оквир: Алуминијумски. 
-Еластична трака: Растегљива,подесива за обим главе.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 6
УКУПНО: 6 КОМАA

25.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ГАС МАСКА:

-Опис и намена: респиратор од лагане силиконске меддицинске 
антиалергијске гуме са језгром за два филтера, и издувним вентилом средње 
величине, и перфектно приањање за лице, са одговарајућим филтерима за 
органиска испарења и гасове А1
   

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Комад 20
УКУПНО: 20 КОМАДА

- Уз понуду доставити декларацију о усклађености са траженим стандардом 
ЕН 143:2000 или ЕН144-1 : 2000/А1:2006 . Сертификат о прегледу типа 
издат од акредитоване лабораторије са територије Србије, упутство за 
употребу и узорак маске
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ПАРТИЈА 3
26.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

КОЖНЕ РУКАВИЦЕ ЗАШТИТНЕ:

-Опис и намена: Рукавице са одвојеним прстима,намењене заштити 
руку од механичких повреда.

-Материјал: Глатка говеђа кожа(обострано),дебљина 1.3 мм , дебљина 
длана и палца са појачањем 2.3 мм

-Постава: Текстил постава длана и прстију,шивена шивена рукавица 
шавови изведени изнутра изузев шавова на појачањима,манжетни и еластичној 
траци ,густина штепа 3/1 цм.

-Ојачање: На длану,палцу и кажипрсту
-Манжетна: Глатка говеђа кожа,дужина 7 центиметара 

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

10 Пар 50

10,5 Пар 210

11 Пар 200

                                 УКУПНО:  460 ПАРИ

-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице
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27.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ ЗАШТИТНЕ:

-Опис и намена: Софрат,затворене на памучној подлози,целе умочене у 
ПВЦ, дужина 27 центиметара,храпава радна површина(длан и прсти)

-Намена: Заштита од воде,влага,мањих физичких ризика

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

10 Пар 80

11 Пар 100

                                   УКУПНО:180 ПАРИ

-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице
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28.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЗИМСКЕ ГУМЕНЕ РУКАВИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ХЛАДНОЋЕ И ВОДЕ:

-Опис и намена: Софрат,затворене на памучној подлози, одвојени прсти, 
целе умочене у ПВЦ, дужина 35 центиметара,храпава радна површина(длан и 
прсти). Унутрашњост наложена филцом.

-Намена: Зимске рукавице морају пружати адекватну заштиту од ниских 
темпаратура,продора воде и мањих физичких опасности.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

10 Пар 20

11 Пар 30

                                           УКУПНО: 50 ПАРИ

-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице

29.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

РУКАВИЦЕ ВАРИЛАЧКЕ:

-Материјал: Говеђи шпалт
-Постава: Синтетичка тканина
-Дужина: 35 центиметара 
-Шавови: Заштићени,скривени
-Прсти: Одвојени
-Намена: Заштита шаке од повишених температура и ужарених честица.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

11 Пар 6

                                        УКУПНО: 6 ПАРИ
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-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице

30.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

АНТИВИБРАЦИОНЕ РУКАВИЦЕ:

-Опис: Рукавице за заштиту руковаоца моторном тестером од 
изложености вибрацијама.

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Пар 5

                          УКУПНО: 5 ПАРИ

-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице

31.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ РУКАВИЦЕ:

-Опис: Електро-изоловане рукавице за заштиту при раду под 
електричним напоном.

-Класа: 0.
-Радни напон: До 1000 волти.
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-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Пар 1

                    УКУПНО: 1 ПАР

-Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије 
Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак рукавице

32.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ПОДЛАКТИЦЕ ВАРИЛАЧКЕ:

- Опис: Подлактице варилачке које се носе на рукаву
- Материјал: Свињска кожа
- Дужина: 30 центиметара

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Пар 2
УКУПНО: 2 ПАРА

- Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
упутство за употребу и складиштење и узорак подлактице
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ПАРТИЈА 4
33.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

КАМАШНЕ:

- Камашне (подколенице) за вариоце
- Материјал: Свињска кожа
- Подешавање: Подесивим тракама

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

Пар 2
УКУПНО: 2 ПАРА

- Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
упутство за употребу и складиштење и узорак камшне
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34.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЗАШТИТНЕ ЗА ШУМАРА:

-Опис и намена: Заштитна ципела плитка са композитном капом без 
металних делова

- Лице: природна говеђа, водоодбојна црне боје
- Дебљина коже: од 1,8 – 2 мм
- Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса
-Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух
- Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером и флуо траком у 

области пете ради боље видљивости.
- Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене 

жаба форме
- Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ 

подлози
-Заштита прстију: Неметална композитна капа
- Отпорност према удару: 200 Ј
- Отпорност према сабијању изнад 15 кН
- Табаница против пробијања неметални – параамидни
- Отпорност према пробијању изнад 1100 Н
- Отпорност целе обуће према води мин 60 минута
- Ђон са крампонима двокомпонентни ПУ 100 % повишен у предњем 

делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, 
антистатик

- Отпорност према течним горивима: према СРПС 1817
- Отпорност на разблажене киселине и воду према ИСО 175
- Везивање помоћу 4 пара рингли и синтетичке пертле
- Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

41 Пар 1

42 Пар 1
УКУПНО: 2 ПАРА

- Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са 
територије Србије, упутство за употребу и складиштење и узорак ципеле

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN ISO 20345 SRC 
S3 или референтног хармонизованог европског стандарда  EN  20345, 
извештај о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање.
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35.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗАШТИТНЕ ЗА ИНКАСАНТЕ НА ПИЈАЦИ:

-Материјал: Лице говеђа каожа црне боје дебљине 1,2 – 1,4 мм
-Крагна и језик: Природни говеђи бокс црне боје дебљине 0,9 – 1,1мм
-Постава: Свињска постава
-Уложак: Свињска постава
- Пунило крагне: Сунђераста маса дебљине 20 мм
-Пунило средине језика: Сунђераста маса дебљине 5 мм
-Капна: Термофлекс
-Ђон: Тер гума
-Копчање: Пертла полиестер
-Луб: Конит
-Темељна табаница: Целтекс ојачан са гленк лепенком и челичним 

лепенком
-Начин израде: Лепљено прошивена обућа
-Боја: Црна

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

42 Пар 2

43 Пар /

44 Пар 2

45 Пар 0
УКУПНО: 4 ПАРИ

-Уз понуду доставити произвођачку декларацију, извештај 
акредитоване лабораторије са територије Србије и узорак ципеле
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36.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЖЕНСКЕ ЗАШТИТНЕ ЗА ИНКАСАНТЕ НА 
ПИЈАЦИ:

-Материјал: Лице говеђа каожа црне боје дебљине 1,2 – 1,4 мм
-Крагна и језик: Природни говеђи бокс црне боје дебљине 0,9 – 1,1мм
-Постава: Свињска постава
-Уложак: Свињска постава
- Пунило крагне: Сунђераста маса дебљине 20 мм
-Пунило средине језика: Сунђераста маса дебљине 5 мм
-Капна: Термофлекс
-Ђон: Тер гума
-Копчање: Пертла полиестер
-Луб: Конит
-Темељна табаница: Целтекс ојачан са гленк лепенком и челичним 

лепенком
-Начин израде: Лепљено прошивена обућа
-Боја: Црна

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

40 Пар 1

41 Пар 1
УКУПНО: 2 пара

-Уз понуду доставити произвођачку декларацију, извештај 
акредитоване лабораторије са територије Србије и узорак ципеле
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37.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗА КОНТРОЛОРА НА 
ПАРКИНГУ:

-Лице: природна кожа – говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне 
боје

-Дебљина: 1,8 – 2 мм
-Отпорност на савијање: Изнад 50 000 циклуса
-Постава: предњи део неткани текстил (филц)
-Сарице, крагна, петни део: синтетички неткани текстил
-Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером
-Језик: вештачка кожа затворене жаба форме ради спречавања 

продирања воде у ципеле, постављен
-Појачања: предњи део – термопластична капна, петни део – 

термопластични луб
-Уложна табаница: синтетичка плетенина + ПУ, вадива ради прања
-Ђон: двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања 

проклизавања са шок апсорбером у пети, отпоран на течна горива.
-Отпорност целе обуће према води минимум 60 минута
-Везивање: помоћу три пара металних рингли и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима.
-Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери Пар 5

По мери Пар 5
УКУПНО: 10 ПАРИ

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом,извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за коришћење и 
одржавање, узорак ципеле

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN 20347,извештај 
о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање. 
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38.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ ЖЕНСКЕ ЗА КОНТРОЛОРА НА 
ПАРКИНГУ:

-Лице: природна кожа – говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне 
боје

-Дебљина: 1,8 – 2 мм
-Отпорност на савијање: Изнад 50 000 циклуса
-Постава: предњи део неткани текстил (филц)
-Сарице, крагна, петни део: синтетички неткани текстил
-Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером
-Језик: вештачка кожа затворене жаба форме ради спречавања 

продирања воде у ципеле, постављен
-Појачања: предњи део – термопластична капна, петни део – 

термопластични луб
-Уложна табаница: синтетичка плетенина + ПУ, вадива ради прања
-Ђон: двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања 

проклизавања са шок апсорбером у пети, отпоран на течна горива.
-Отпорност целе обуће према води минимум 60 минута
-Везивање: помоћу три пара металних рингли и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима.
-Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери Пар 5

По мери Пар 3
УКУПНО: 8 ПАРИ

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом,извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за коришћење и 
одржавање. 

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN 20347,извештај 
о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање. 
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39.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ 
ПОВРШИНА:

-Лице: природна кожа – говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне 
боје

-Дебљина: 1,8 – 2 мм
-Отпорност на савијање: Изнад 50 000 циклуса
-Постава: предњи део неткани текстил (филц)
-Сарице, крагна, петни део: синтетички неткани текстил
-Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером
-Језик: вештачка кожа затворене жаба форме ради спречавања 

продирања воде у ципеле, постављен
-Појачања: предњи део – термопластична капна, петни део – 

термопластични луб
-Уложна табаница: синтетичка плетенина + ПУ, вадива ради прања
-Ђон: двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања 

проклизавања са шок апсорбером у пети, отпоран на течна горива.
-Отпорност целе обуће према води минимум 60 минута
-Везивање: помоћу три пара металних рингли и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима.
-Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

43 Пар 1

44 Пар 2
УКУПНО: 3 пара

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом,извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за коришћење и 
одржавање. 

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN 20347,извештај 
о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање. 
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40.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПОЛУПАТИКЕ ПЛИТКЕ ЖЕНСКЕ ЗА КОНТРОЛОРЕ 
ПОВРШИНА:

-Лице: природна кожа – говеђи бокс, пресовани, хидрофобиран, црне 
боје

-Дебљина: 1,8 – 2 мм
-Отпорност на савијање: Изнад 50 000 циклуса
-Постава: предњи део неткани текстил (филц)
-Сарице, крагна, петни део: синтетички неткани текстил
-Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером
-Језик: вештачка кожа затворене жаба форме ради спречавања 

продирања воде у ципеле, постављен
-Појачања: предњи део – термопластична капна, петни део – 

термопластични луб
-Уложна табаница: синтетичка плетенина + ПУ, вадива ради прања
-Ђон: двослојни, полиретан 100%, профилисан у циљу спречавања 

проклизавања са шок апсорбером у пети, отпоран на течна горива.
-Отпорност целе обуће према води минимум 60 минута
-Везивање: помоћу три пара металних рингли и синтетичке пертле са 

пластифицираним крајевима.
-Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

38 Пар 1

39 Пар 1
УКУПНО: 2 ПАРА

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом,извештај о испитивању 
овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за коришћење и 
одржавање. 

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN 20347,извештај 
о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање. 
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41.
Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ МУШКЕ ЗАШТИТНЕ:(за раднике који су изложени 
физичким опасностима у току рада)

-Опис и намена: Заштитна ципела плитка са композитном капом без 
металних делова

- Лице: природна говеђа, водоодбојна црне боје
- Дебљина коже: од 1,8 – 2 мм
- Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса
-Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух
- Крагна: вештачка кожа са уграђеним сунђером и флуо траком у 

области пете ради боље видљивости.
- Језик: од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене 

жаба форме
- Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ 

подлози
-Заштита прстију: Неметална композитна капа
- Отпорност према удару: 200 Ј
- Отпорност према сабијању изнад 15 кН
- Табаница против пробијања неметални – параамидни
- Отпорност према пробијању изнад 1100 Н
- Отпорност целе обуће према води мин 60 минута
- Ђон са крампонима двокомпонентни ПУ 100 % повишен у предњем 

делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, 
антистатик

- Отпорност према течним горивима: према СРПС 1817
- Отпорност на разблажене киселине и воду према ИСО 175
- Везивање помоћу 4 пара рингли и синтетичке пертле
- Начин израде: бризгана обућа

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

Величина Јединица мере Количина 

По мери запосленог Пар 0
УКУПНО:  170 ПАРИ

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са траженим 
стандардом, сертификат о прегледу типа издат од акредитоване 
лабораторије са територије Србије, упутство за употребу и складиштење и 
узорак ципеле

-Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN ISO 20345 SRC 
S3 или референтног хармонизованог европског стандарда  EN  20345, 
извештај о испитивању овлашћене акредитоване лабараторије, упуство за 
коришћење и одржавање.
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42.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ЦИПЕЛЕ ПЛИТКЕ ЕЛЕКТРОИЗОЛАЦИОНЕ:

-Намена: Заштита од ниског напона
-Остале каректаристике: Ђон противклизни, анатомски,ергономски 

обликован и постављен овратник на глежњу, тзв. ,,жаба језик” постављен,који 
спречава продирање воде и прљавштине у ципелу.

-Затварање: Пертле

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

Величина Јединица мере Количина 

43 Пар 1
УКУПНО: 1 ПАР

- Уз понуду доставити декларацију произвођача, извештај 
акредитоване лабораторије са територије Србије, упутство за употребу и 
складиштење

-Доставити техничку документацију која се односи на заштитно 
средство,уверење о испитаности техничких захтева у складу са стандардом 
SRPS EN 50321:2011 или референтног хармонизованог европског 
стандарда, извештај о испитивању овлашћене,акредитоване 
лаборатоерије,упуство за употребу и одржавање на српском језику.
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43.

Врста заштитног средства и опреме за рад:

ДУБОКЕ ЦИПЕЛЕ ОТПОРНЕ НА ПРОСЕЦАЊЕ МОТОРНОМ 
ТЕСТЕРОМ:

Стандард :EN ISO 20345, EN ISO 17249
Дубоке ципеле за дрвосече од водоодбојне коже дебљине 2мм са прошивеним и 
вареним шавовима и заштитом од просецања моторном тестером, постава од 
паропропусног TEXELLE материјала отпорног на абразију који брзо упија и 
ослобађа влагу, имају Софт-бед табаницу од екстремно меканог ПУ која се 
може извадити. Табаница је антистатик, анатомски обликована, прекривена 
тканином и пружа изолацију од топлоте и хладноће. Ципеле имају неметални 
АПТ Плате уложак и челичну капу. Антистатик, противклизни ђон са 
апсорбером енергије у области пете је повишен, у целости произведен од 
нитрилне гуме отпорне на температуре до 3000С (контакт до 1 мин) и отпоран 
на угљоводонике, предњи део ципеле је прекривен слојем нитрилне гуме ради 
додатне заштите, тежина ципеле (величина 42) је 1140 г. EN ISO 20345, EN ISO 
17249

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

Величина Јединица мере Количина 

45 Пар 2
УКУПНО: 2ПАРА

- Доставити техничку документацију којом се доказује да заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом, сертификат о прегледу 
типа издат од акредитоване установе са територије Србије, упуство за 
коришћење и одржавање.
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44.

Врста заштитног средства и опреме:

ЦИПЕЛЕ-ПОЛУПАТИКЕ  ПЛИТКЕ ЗА ВОЗАЧЕ:

-Материјал: Лице говеђа каожа црне боје дебљине 1,2 – 1,4 мм
-Крагна и језик: Природни говеђи бокс црне боје дебљине 0,9 – 1,1мм
-Постава: Свињска постава
-Уложак: Свињска постава
- Пунило крагне: Сунђераста маса дебљине 20 мм
-Пунило средине језика: Сунђераста маса дебљине 5 мм
-Капна: Термофлекс
-Ђон: Тер гума
-Копчање: Пертла полиестер
-Луб: Конит
-Темељна табаница: Целтекс ојачан са гленк лепенком и челичним 

лепенком
-Начин израде: Лепљено прошивена обућа
-Боја: Црна

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

По мери запослених Пар 25
УКУПНО: 25 ПАРИ

-Уз понуду доставити произвођачку декларацију, извештај акредитоване 
лабораторије са територије Србије и узорак ципеле
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ПАРТИЈА 5
45.

Врста заштитног средства и опреме:

ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ МУШКЕ РАДНИЧКЕ-ВИСОКЕ:

-Опис и намена: Средство за заштиту стопала и ноге од дејства 
воде,снега и мањих физичких опасности.Висока радна гумена чизма мушка 
погодна је за обављање свих врста пољопривредних и послова у индустрији где 
је потребна заштита стопала од влаге,кише блата и хладноће.радна обућа за 
професионалну употребу за обављање послова у различитим радним срединама

-Постава: 100% памук,тканина
-Ђон:        1.   Каландриран

2. Дебљина на прстима:7-8мм
3. Дебљина пете:3-4мм

-Потпетица:    1. Пресована
   2. Висине 22-24мм

-Горњи део чизме:(дебљина гума+текстил)1.8-1.9мм-заштита од 
механиких опасности(убод,посекотина)

-Висина чизме(спољна): 380мм±2мм(Nо42)
-Боја: Основа црна(дозвољена украсна трака друге боје)

-Спецификација по потребним величинама и количинама:

ВЕЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА

У зависности од стања у 
магацину

Пар 150

УКУПНО:150 ПАРИ

-Уз понуду доставити техничку документацију којом се доказује да 
заштитно средство испуњава захтеве прописане стандардом, упутсво за 
употребу и одржавање, узорак чизме
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ПАРТИЈА 6
46.

Врста заштитног средства и опреме:

КЕЦЕЉА ВАРИЛАЧКА:

-Кецеља произведена од говеђег шпалта, димензије 100*80, са подесивим 
шналама

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Јединична мера Количина 

Комада 2
УКУПНО: 2

- Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
упутство за употребу и складиштење, узорак кецеље
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47.

Врста заштитног средства и опреме:

ГУМИРАНО ЈЕДНОДЕЛНО ОДЕЛО СА КАПУЉАЧОМ:

-Опис и намена: Гумирани комбинезон са капуљачом и еластичним 
манжетнама на рукавима и ногавицама за заштиту од прскања 
течности,воде,честица прљавштине и раствора киселине и база
-Затварање: Патент затварач и заштитна лајсна која не дозвољава продирање 
течности.
-Време пробијања хемикалија: - Сумпорна киселина  ниво  2
                                                         - Натријумхидроксид    ниво  6
                                                         - Хлороводонична киселина  ниво  6
                                                         - Пропанол ниво 5
                                                         - Сирћетна киселина  ниво 2
                                                         - Циклохексан ниво 1
                                                         - Метанол ниво  1
                                                         - Раствор амонијака  ниво  1      

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Величина Јединица мере Количина 

xxxl Комада 1

УКУПНО: 1

-Уз понуду доставити декларацију о усклађености са  стандардом, 
сертификат о прегледу типа издат од акредитоване лабораторије са 
територије Србије, техничку спецификацију, узорак комбинезона
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48.

Врста заштитног средства и опреме:

ОДЕЛО СА ЗАШТИТОМ ОД ПРОСЕЦАЊА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ:

Полукомбинезон за шумаре са подесивим трегерима, заштита од сечења 
моторном тестером (Тип А ЕН 381-5, класа 1 (20м/с)), сигнални додаци за 
повећану видљивост на раду, 2 предња џепа, џеп на грудима и левој нози.
Јакна са сигналним додацима за повећану видљивост на раду, продужена леђа, 2 
предња џепа, копчање двосмерним зипом и дрикерима, еластичне манжетне, 
вентилација на леђима.- 

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Величина Јединица мере Количина 

54 Комада 1
                     УКУПНО:1 комада

Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе
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49.

Врста заштитног средства и опреме:

КИШНО ОДЕЛО:

-Опис: Водонепропусно, ветроотпорно,високовидљиво,дводелно одело 
(блуза са капуљачом и панталоне)

-Материјал: Синтетичка тканина једнострано гумирана
-Боја: Флуо оранж(наранџаста) високовидљива
-Шавови: Варени и прошивени
-Затварање: Патент и преклопна лајсна преко рајсфлешуса која се 

фиксира дрикерима
-Флуо трака: Сива,ширине 5 цм, на подлактици,потколеници једна и на 

леђном делу блузе
-Капуљача: са узицом за подешавање величине,затезање.

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Величина Јединица мере Количина 

У зависности од стања у 
магацину

Комад 100

                     УКУПНО: 100 комада

-Уз понуду доставити документацију везану за карактеристике 
материјала са узорком материјала,извештај о испитивању акредитоване 
лабораторије и узорак кишног одела.

-Доставити документацију којом се потврђује да наведено заштитно 
средство испуњава захтеве прописане стандардом SRPS EN 471:2010-веома 
уочљива одећа за професионалну употребу.

-Доставити документацију којом се потврђује да понуђено кишно 
одело испуњава захтеве прописане стандардом  SRPS EN 343:2011
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50.

Врста заштитног средства и опреме:

ЗАШТИТНА КИШНА КАБАНИЦА:

-Опис: Кишна кабаница од полиестера обложена двоструким слојем 
ПВЦ-а. Фиксирана капуљача,вентилација позади и испод пазуха. 
-Боја: зелена   Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са 
траженим стандардом, упутство за употребу и складиштење, узорак 
кабанице

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Јединица мере Количина

Комада 50
 УКУПНО: 50 комада

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са  стандардом, 
упутство за употребу и складиштење, узорак кабанице

51.

Врста заштитног средства и опреме:

ЗАШТИТНА КЕЦЕЉА ГУМИРАНА:

-Опис: Дугачка око 110-120 центиметара, радна кецеља од винила 
отпорна на растворе киселине и базе као и на биљно и животињско уље и масти.
-Боја: зелена

-Спецификација са потребном количином и величинама:

Величина Јединица мере Количина 

L Комад 2

XL Комад 3
УКУПНО: 5 КОМАДА

 Уз понуду доставити декларацију о усаглашености са стандардом, 
упутство за употребу и складиштење, узорак кецеље
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1 –Заштитна одећа и радне униформе

ТАБЕЛА 1

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Поткапа 
зимска

комад 40

2 Капа летња комад 150

3 Капа зимска
комад 100

4 Кецеља 
трговачка 

комад

 

 6
5 Комбинезон 

летњи комад   40
7. Униформа 

летња 
-контролор 
паркинга

комад   15

8 Унифорна 
зимска 
контролор 
паркинга

комад 5

9 Униформа 
летња  за 
шумара

комад 2

10 Униформа  за 
возаче 
погребног 
возила

комад
2

11 Униформа  за 
инкасанте  на 
пијаци комад

6

12 Мајица  кратки 
рукав комад

300

13 Поло  мајица 
кр.рукав 
црвена комад

50

14 Поло  мајица 
кр.рукав плава

комад 40

15 Радни  мантил 
бели

комад 5

16 Радно  одело 
летње комад

200
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17 Радно  одело 
зимско

комад

50

18 Радно  одело 
сиво  летње  - 
возачи

комад
25

19 Флуо прслик

комад

70

20 Зимски прслук комад 15

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 1-Заштитна одећа и радне униформе

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16 ЈНМВ-средства и опрема 
за  личну  заштиту  на  раду  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
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 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела   1  )  

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела   1  )  

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића-касарна Крчагово)

Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке(од-до, око...и сл.)  понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.

                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 1

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                         ,ул.                              из                       ,кога заступа  
директор                                              (у даљем тексту: Испоручилац добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:     

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                  од             .2016.године , која чини саставни део овог Уговора (у 
даљем тексту Уговор),а у поступку  јавне набавке мале вредности бр.05/16-
Партија 1-Заштитна одећа и радне униформе

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                     динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                              динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.
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           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.

Члан 4.

Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.

Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је      дана од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                           Члан.7
Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић ,дипл.инг.пољ                                              
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 2 –Средства за заштиту главе

ТАБЕЛА 2

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Штитник 
(шлем)са 
визиром од 
мрежице

комад 20

2. Заштитни 
шлем

комад 3

3. Маска 
варилачка

комада 2

4 Наочаре  са 
прозирним 
стаклом

комад 25

5 Наочаре 
варилачке

комад      6
6

Гас маска
комад

 

    20

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 2-Средства за заштиту главе

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16  ЈНМВ  радна и заштитна 
одећа,обућа  и  друга  средства  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
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 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела 2)

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела 2)

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића -ќасарна Крчагово)

Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок ипоруке (од-до, око...и сл.)  понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 2

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                     ,ул.                                       из                   ,кога заступа  
директор                                             (у даљем тексту: Испоручилац добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:       

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                    од                .2016.године , која чини саставни део овог Уговора 
(у даљем тексту Уговор),а у поступку јавне набавке мале вредности бр.05/16-
Партија 2-Средства за заштиту главе

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                динара  .  

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                                  динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.

           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.
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Члан 4.

Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.

Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је             дана   од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                           Члан.7
Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић ,дипл.инг.пољ                                              
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 3 –средства за заштиту руку

ТАБЕЛА 3

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Кожне 
рукавице 
заштитне

пар 460

2. Гумене 
рукавице 
заштитне

пар
  
 180

3. Зимске 
рукавице пар

   
 50

4. Рукавице 
варилачке

пар    6
5. Антивибрацио

не рукавице
пар

 

   5
6. Електроизолац

ионе рукавице пар
   
  1

7.
Подлактице пар    2

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 3-Средства за заштиту руку

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16 ЈНМВ-средства и опрема 
за  личну  заштиту  на  раду  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .
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број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .

 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела 3)

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела 3)

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића бб-касарна Кречагово)

Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 3

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                     ,ул.                                   из            ,кога заступа  
директор                                                   (у даљем тексту: Испоручилац 
добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:         

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                 од                  .2016.године , која чини саставни део овог Уговора (у 
даљем тексту Уговор),а у поступку јавне  набавке мале вредности бр.05/16-
Партија 3-Средства за заштиту руку

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                  динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                                      динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.

           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.

Члан 4.

Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.
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Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је          дана   од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.
Члан 6.

Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                              Члан.7
            Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

       Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема 
обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић,дипл.инг.пољ                                               
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 4 –Средства за заштиту ногу услед механичких опасности

ТАБЕЛА 4

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Камашне
пар 2

2
Ципеле плитке 
заштитне за 
шумара

пар 2

3.
Ципеле плитке 
мушке  за 
инкасанте на 
пијаци

   пар
   
    4

4 Ципеле плитке 
женске   за 
инкасанте  на 
пијаци

 пар 2

5 Ципеле  –
полупатике 
плитке  мушке 
за паркинг

пар      10

6 Ципеле  –
полупатике 
плитке  женске 
за паркинг

 пар     8

7 Ципеле  –
полупатике 
плитке  мушке 
за  контролора 
површина

пар    3

8 Ципеле  –
полупатике 
плитке  женске 
за  контролора 
површина

пар
  2

09.02.
16

Ципеле плитке 
мушке 
заштитне

пар 170

10 Ципеле плитке 
електроизолац
ионе

пар
  1

11 Ципеле  –
полупатике 
плитке  за 
возаче

пар  25
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12 Ципеле 
отпорне  на 
просецање 
моторком

 пар    2

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 4- Средства за заштиту ногу услед 
механичких опасности

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16 ЈНМВ-средства и опрема 
за  личну  заштиту  на  раду  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .
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број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .

 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела 4)

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела 4)

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића бб-касарна Крчагово
)
Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Гарантни рок(мин. 6 месеци од испоруке):                         месеци

У случају да понуђач непрецизно одреди или не одреди гарантни рок  (од-до, око...и сл.) понуда ће 
се сматрати неприхватљивом.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 4

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                       ,ул.                          из             а,кога заступа директор
                                                          (у даљем тексту: Испоручилац добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:    

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                  од             .2016.године , која чини саставни део овог Уговора (у 

даљем тексту Уговор),а у поступку јавне набавке мале вредности бр.05/16- 
Партија 4- Средства за заштиту ногу услед механичких опасности

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                      динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                                       динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.

           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.

Члан 4.
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Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.

Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је      дана од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Рок трајања гаранције на испоручена добра из члана 1.уговора  је
      месеци  од дана испоруке .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                           Члан.7
Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић ,дипл.инг.пољ                                              
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 5 –Средства за заштиту ногу услед опасности и штетности које се 

појављују у вези са карактеристикама радног места-чизме

ТАБЕЛА 5

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Чизме гумене  
радничке-
високе

пар 150

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 5-

 Средства за заштиту ногу услед опасности и штетности које се појављују 
у вези са карактеристикама радног места-чизме

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16 ЈНМВ-средства и опрема 
за  личну  заштиту  на  раду  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда
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Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    
                                                                                                                      . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .

 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 
НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):
1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса: 
.матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела 5)

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела 5)

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића бб-касарна Крчагово
)
Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке (од-до, око...и сл.) понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 5

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                  ,ул.                            из             а,кога заступа директор 

                                                       (у даљем тексту: Испоручилац добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:      

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                  од               .2016.године , која чини саставни део овог Уговора (у 

даљем тексту Уговор),а у поступку јавне набавке мале вредности бр.05/16- 
Партија 5- Средства за заштиту ногу услед опасности и штетности које се 

појављују у вези са карактеристикама радног места-чизме

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                     динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                                      динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.

           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.

Члан 4.

Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.
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Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је      дана  од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                           Члан.7
Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић ,дипл.инг.пољ                                              
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 6 –Средства за заштиту целог тела

ТАБЕЛА 6

Ред. 
број опис

Јед. 
мере Количина

Јед.цена 
по  комаду 
без ПДВ

Јед.цена 
по  комаду 
са ПДВ-ом

Укупна  цена  без 
ПДВ

Укупна цена са 
пдв-ом

1. Кецеља 
варилачка комад 2

2. Гумирано 
једноделно 
одело 

комад 1

3. Одело са 
заштитом од 
просњцања

комад 1

4 Кишно одело комад 100

5 Кишна 
кабаница комад     50

6 Заштитна 
кецеља 
гумирана

комад
  
     5

Укупно:

без пдв-а

  

са пдв-ом

               дин.

Упутство за попуњавање:
Напомена:
1.- У понуђењу цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(трошкове 
царине,испоруке ...)
2.- Понуда мора да садржи све попуњене рубрике у датом обрасцу структуре 
цена

98



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-ПАРТИЈА 6- Средства за заштиту целог тела

Понуда број                 од                  за јавну набавку број 05/16 ЈНМВ-средства и опрема 
за  личну  заштиту  на  раду  по  партијама  ,  према  спецификацији  из  конкурсне 
документације

Назив понуђача                                                                                                                                                        .

Адреса и седиште понуђача                                                                                                                                   .

Матични број:                                                               ПИБ                                                                                    .

Овлашћено лице                                                                                                                                                     .

Особа за контакт:                                                                        Е-маил                                                                . 

Број телефона:                                            Телефакс:                                                                                           .

Број рачуна понуђача:                                                                                                            .

Понуда се подноси: (заокружити)

А) самостално                         Б) понуда са подизвођачем             Б) заједничка понуда

Б) Навести податке о подизвођачима(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима);

1. Подизвођач                                                       адреса                                                    .

матични број                               ПИБ                                 овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                  .
2. Подизвођач                                                       адреса                                                      .

матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                   . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                    

                                                                                                                              . 
3. Подизвођач                                                       адреса                                                    .
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матични број                               ПИБ                             овлашћено лице                                         .

број телефона                               е-маил                                    број рачуна                                     .

 Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи                                  . 

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:                                                                                   . 
                                                                                                                                                 . 

НАПОМЕНА:  Проценат укупне вфредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може 
бити већи од  50% односно ако  понуђач  поверава извршење јавне набавке  већем  броју  подизвођача, 
проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може 
бити већи од 50%

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда):

1.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

2.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .

3.                                                                            адреса:                                                                               .

матични број                                ПИБ                                    број телефона:                                               .

особа за контакт:                                                                       е-маил:                                                            .

овлашћено лице                                                                      број рачуна                                                       .
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Укупна понуђена цена без ПДВ (по датом обрасцу структуре цена) износи                                    динара 
.               (табела 6)

Укупна  понуђена  цена  са  ПДВ  (по  датом  обрасцу  структуре  цана)  износи 
динара                              (табела 6)

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

У  случају  да  понуђач  непрецизно  одреди  рок  важења  понуде  (од-до,  око...и  сл.)  понуда  ће  се  
сматрати неприхватљивом.

Начин испоруке добара:Франко магацин наручиоца( Ул.Хероја Јерковића бб-касарна Крчагово)

Напомена: Понуђач ће робу испоручити сукцесивно на основу захтева Наручиоца, према динамици 
коју одреди Наручилац.

Рок испоруке добара макс. 15 дана од захтева  наручиоца.----------------дана(уписати број дана)

У случају да понуђач непрецизно одреди рок ипоруке (од-до, око...и сл.)  понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.
                                                                                                  
Рок и начин плаћања: Плаћање испоручене робе  врши се по извршењу појединачне испоруке, а у 
року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена,

                 Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача

                                                                  М.П.                                                                                     .
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                                              МОДЕЛ УГОВОРА-Партија 6

 ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈКП  „Биоктош“  Ужице,  Хероја  Луна  2,  кога  заступа  директор  Мирјана 
Радивојчевић (у даљем тексту: Наручилац)
и                                        ,ул.                                  из                 ,кога заступа  
директор                                                 (у даљем тексту: Испоручилац добара)

Подаци о Наручиоцу:                             Подаци о Испоручиоцу добара:

ПИБ: 101501733                                     ПИБ: 

Матични број:  07156421                       Матични број: 

Број рачуна: 160-7080-79                       Број рачуна:        

Члан 1.

Испоручилац   се  обавезује  да  ће  извршити  испоруку  добара  ,  према 
спецификацији из конкурсне документације, у свему према понуди 
број                      од                  .2016.године , која чини саставни део овог Уговора 
(у даљем тексту Уговор),а у поступку јавне набавке мале вредности бр.05/16- 

Партија 6- Средства за заштиту целог тела

Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима без 

обрачунатог ПДВ износи                                        динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. Уговора са свим трошковима и 

обрачунатим ПДВ износи                                       динара.
Уговорена цена обухвата све зависне трошкове.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати све време трајања уговора.

Члан 3.
Испоручилац је одговоран за квалитет испоручене робе,а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је надокнадити сву штету због неодговарајућег 
квалитета.

           Испоручилац се обавезује да за сваку испоруку  робе преда 
Наручиоцу доказе о квалитету испоруке.

           Испоручилац је сагласан да Наручилац може извршити 
контролу квалитета испоруке код овлашћене организације-установе по избору 
Наручиоца.
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Члан 4.

Испоручилац  добара  ће  испоруку  извршавати  сукцесивно  на  основу 
захтева Наручиоца, према динамици коју одреди Наручилац.

Рок  испоруке добара из члана 1.уговора  је       дана од дана пријема 
захтева Наручиоца .

Након  сваке  извршене  испоруке  добара  потписаће  се  Записник  о 
преузимању  робе.  Сви  релевантни  подаци  о  извршењу  су  саставни  део 
Записника  о  извршеној  испоруци,  који  по  окончаном  послу  потписују  обе 
уговорне стране.

члан.5 
Плаћање  добара се врши по извршењу појединачне испоруке, а у року 

од 40 (четрдесет) дана од дана пријема исправне фактуре.

Члан 6.
Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године. 

                                                           Члан.7
Свака од уговорних страна има право на раскид овог Уговора у случају 
неиспуњења уговорних обгавеза друге уговорне стране достављањем 
обавештења о раскиду у писаној форми.

Раскид Уговора производи правно дејство од тренутка пријема обавештења.
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор 
закључен и констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве 
промењене околности због којих је неоправдано за Уговор и даље буде на 
снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона облигационим 

односима.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 9.
Овај  уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  по 

3(три)примерка за обе уговорне стране.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

         За Наручиоца:    
                                                                             За Испоручиоца добара:

                                                      М.П.                                                                 .
        ДИРЕКТОР,                                                              ДИРЕКТОР,
Мирјана Радивојчевић ,дипл.инг.пољ                                              

103



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 
75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................ [навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара-радна и заштитна одећа,обућа и друга 
средства заштите на раду по партијама бр.05/16, поштовао је обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине`,као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 Датум                                                                                 Понуђач

________________                      М.П.                  __________________

Напомена:  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  ,   Изјава  мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.

104



ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РС

УКУПАН  ИЗНОС  ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
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