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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1

Назив, адреса, интернет страница и остали основни подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и имовину
Адреса: Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица
Интернет страница: www.sremskamitrovica.rs
Матични број: 08898774
ПИБ: 105935357
Шифра делатности: 84.11 – Делатност државних органа
Обвезник ПДВ-а: ДА
1.2

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку.
1.3

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је: набавка материјала за јавну расвету у Сремској Митровици.
Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике.
1.4

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5

Контакт подаци

Комисија за јавну набавку радова бр.1.1.1
.Факс:022/623-788
Адреса: Краља Петра I бр.5, 22000 Сремска Митровица
Е-маил: nikoladirekcijasm@gmail.com

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки

Предмет јавне набавке: набавка материјала јавну расвету у Сремској Митровици.
Назив и ознака из Општег речника набавки: 31500000 – расветна опрема и електричне светиљке
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA JR

GRADA SREMSKA MITROVICA U 2018. GODINI
opis

koli~ina

jed.cena UKUPNO

grupa I- potro{ni materijal

1

natrijum sijalica visokog pritiska 110 W E27- elipsa - boja svetlosti 2000 K , nominalni
svetlosni fluks ≥ 8000 lm , `ivotni vek minimalno 14 000 h. - ekvivalent Philips ili Osram
350
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

2

natrijumska sij. vis. pritiska 70 W- cevna - ekvivalent tipu MASTER SON-T E27 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

500

3

natrijumska sij. vis. pritiska 100 W- cevna -ekvivalent tipu MASTER SON-T E40 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

100

4

natrijumska sij. vis. pritiska 150 W- cevna - ekvivalent tipu MASTER SON-T E40 2000K
Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

100

5

natrijumska sij. vis. pritiska 250 W- cevna - ekvivalent tipu MASTER SON-T E40 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

100

6

natrijumska sij. vis. pritiska 400 W- cevna -ekvivalent tipu MASTER SON-T E40 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

50

7

metalhalogena sijal. 250 W- bistra -cevna -ekvivalent tipu MASTER HPI-T PLUS Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

50

8

metalhalogena sijal. 400 W- bistra-cevna -ekvivalent tipu MASTER HPI-T PLUS Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

50

9

HID sijalica 70 W - ekvivalent tipu MASTER Colour CDM-T Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

30

10 HID sijalica 150 W-ekvivalent tipu MASTER Colour CDM-T Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip
30
tip

11 kompaktne {tedljive fluo. sijalice 23 W/E 27-ekvivalent tipu MASTER PL-E Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

350

12 standarna bistra sijalica 100W 230V E27 ekvivalent tipu A55 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

100
tip

13 standarna bistra sijalica 75 W 230V E27 ekvivalent tipu A55 Philips
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

14

led sijalica 13,15,17,18... W E 27(zamenjuje 100 ili vi{e W)
Philips,Osram...
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

100

- ekvivalent tipu

15 prigu{nica, NaVt 70 W ekvivalent tipu prigu{nica Vossloh-Schwabe
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
16 prigu{nica, NaVt 100 W ekvivalent tipu prigu{nica Vossloh-Schwabe
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

300
tip
50
tip
50
tip
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17 prigu{nica, NaVt 150 W ekvivalent tipu prigu{nica Vossloh-Schwabe
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

18 prigu{nica, NaVt 250 W ekvivalent tipu prigu{nica Vossloh-Schwabe
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

50

50

19 prigu{nica, NaVt 400 W ekvivalent tipu prigu{nica Vossloh-Schwabe
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

20 priklju~na plo~a RP-4 ekvivalent tipu plo~ama OKPIRO ili FMT
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

21 priklju~na plo~a RP-4 midi ekvivalent tipu plo~ama OKPIRO ili FMT
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

22 priklju~na plo~a RPOV III ekvivalent tipu plo~ama OKPIRO ili FMT
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

23 staklo bistro 200 W ekvivalent tipu Para}in
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

24 por. grlo E-27 ekvivalent tipu Nopal
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

25 termoskupljaju}a spojnica 1 kV 6-25 ekvivalent tipu Raychem
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

30

20

20

30

300

200

40

26 PP 00 -Y 4 x 10 mm2

100

27 PP 00 -Y 4 x 16 mm2

100

28 SKS X00 2 x 16 mm2

1200

29 stubna obujmica za prihvatanje NN SKS Ø 200-250
proizv.
tip

100

30 univerzalna konzola za prihvatanje SKS na stub
proizv.

100
tip

31 zatezna stezaljka 10-25 mm2
proizv.

tip

100

32 nose}a stezaljka za prihvatanje SKS na drvenim ili betonskim stubovima
proizv.
tip

100

33 natezni vijak - pocinkovani
proizv.

50
tip

34 Cu u`e neizolovano 35 mm2
proizv.

tip

35 traka za uzemljenje FeZn 25 x 4 mm
proizv.

tip

36 upozoravajuca traka
proizv.
37 perforirana traka 2000 x 20 x 6
proizv.

m

50

kg

100

kg

30

tip
20
tip
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38 izolovana stezaljka vodozaptivna IOS 5 1,5-10/16-95
proizv.
tip

100

39 izolovana odcepna stezaljka vodozaptivna 10-50/25-95
proizv.
tip

100

40 ukrsni komad traka - traka
proizv.

30
tip

41 ukrsni komad traka - u`e
proizv.

tip

42 kablovska papu~ica za gnje~enje CP 35/10
proizv.

tip

43 kablovska papu~ica za gnje~enje CP 25/10
proizv.

tip

44 kablovska papu~ica za gnje~enje CP 16/10
proizv.

tip

45 kablovska papu~ica za gnje~enje CP 10/10
proizv.

tip

30

100

100

100

100

46 kablovska papu~ica za gnje~enje Al 25/10
proizv.

tip

47 kablovska papu~ica za gnje~enje Al Cu 25/10
proizv.

tip

100

100

48 spojna ~aura za gnje~enje Al 25
proizv.

tip

49 spojna ~aura za gnje~enje Cu 16
proizv.

tip

50 spojna ~aura za gnje~enje Cu 10
proizv.

tip

51 AlCu spojna ~aura po Simel-u 25/16
proizv.

tip

52 BG klema 6-16
proizv.

tip

100

100

100

100

20

53 PVC odstojnik NN od 280 do 480 mm (16-25 mm2)
proizv.
tip

20

54 kontaktor 63A,220 V-sklopka javne rasvete
proizv.

10
tip

55 noćno rele monofazno - sli~an tipu OPANAK SOFT
proizv.
tip

15

56 noćno rele trofazno - sli~an tipu OPANAK SOFT
proizv.
tip

5
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grupa II - oprema (svetiljke )
57 Svetiljka za javno osvetlenje 1- ekvivalent tipu NANO 1
Svetiljka za javno osvetlenje za natrijumsku sijalicu
visokog pritiska snage 70 W,za postavljanje na stub
ili liru (komplet sa sijalicom) - vidi teh. opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

50

tip

58 Svetiljka (armatura stubna) za javno osvetlenje 2 - ekvivalent tipu @SK-125 (VSS 200)
Svetiljka za javno osvetlenje za natrijumsku sijalicu
visokog pritiska snage 70 W,za postavljanje na stub
(komplet sa sijalicom) - vidi teh. Opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip
59 Svetiljka (armatura stubna) za javno osvetlenje 3 - ekvivalent tipu @SK-125 (VSS 200)
Svetiljka za javno osvetlenje za natrijumsku sijalicu
visokog pritiska snage 150 W,za postavljanje na stub
(komplet sa sijalicom) - vidi teh. Opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip
60 Svetiljka za javno osvetlenje 4- ekvivalent tipu OPALO 3
Svetiljka za javno osvetlenje za natrijumsku sijalicu
visokog pritiska snage 250 W,za postavljanje na stub
ili liru (komplet sa sijalicom) - vidi teh. opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
61 Projektor ekvivalent tipu NEOS 3/N/400/1216
Projektor za javno osvetlenje za natrijumsku sijalicu
visokog pritiska snage 400 W, (komplet sa sijalicom) -vidi teh. Opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

50

30

20

tip
10

tip

grupa III - pocinkovani stubovi i nosa~i
62 nosa~ za kandelaber (Φ48/Φ76)

30

63 nosa~ za kandelaber (Φ48/Φ60)

30

64

nosa~i za betonski stub (Φ 48,200 mm)

50

65

nosa~i za betonski stub (Φ 48,1000 mm)

30

66

nosa~i za betonski okrugli stub (Φ 60,1000 mm)

30

67 stub , h=6 m sa anker plo~om, ekvivalent tipu KRS-A-6/60 Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
68 stub , h=9 m sa anker plo~om ekvivalent tipu CRS-A-9 Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

5
tip
5
tip

69 stub , h= 8 m sa dve lire i anker plo~om ekvivalent tipu CRS-A-9/L-II, Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

5

grupa IV - investiciono odr`avanje
70 RO JO sl. tipu ROR-3p, Elgrad Valjevo, sa merenjem kpk (vidi teh. opis)
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

2
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71 stub . h=12 m sa anker plo~om ,ekvivalent tipu VRS(8)-A-12/89/4 REFL Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.
tip

2

72 stub , h=9 m sa anker plo~om ekvivalent tipu CRS-A-9 Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

5
tip

73 stub , h=5,5 m sa anker plo~om ekvivalent tipu CRS-A-5,5 Amiga
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

74 Projektor , ekvivalent tipu NEOS 3/400/1715
Projektor za javno osvetlenje za metalhalogenu sijalicu snage 400 W
(jasna bela svetlost) (komplet sa sijalicom) - vidi teh. opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

8

75 Projektor , ekvivalent tipu NEOS 3/250/1715
Projektor za javno osvetlenje za metalhalogenu sijalicu snage 250 W
(jasna bela svetlost , komplet sa sijalicom) vidi teh. opis
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

8

76

77

5

metalhalogena sij. 250 W- ekvivalent tipu MASTER HPI T Plus
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

metalhalogena sij. 400 W- ekvivalent tipu MASTER HPI T Plus
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

78 PP - Y 3 x 1,5 mm2
proizv.

20

20

300
tip

79 PP 00 3 x 2,5 mm2
proizv.

tip

80 PP 00 - A
proizv.

tip

300

4 x 16 mm2

300

81 SKS X00 2 x 16 mm2
proizv.

tip

82 PP Y 5 x 4 mm2
proizv.

tip

83 traka za uzemljenje FeZn 25 x 4 mm
proizv.

tip

84 priklju~na plo~a RPO-4
proizv.

tip

85 osigura~ FRA 16 A
proizv.

tip

300

50

kg

20

20

86 osigura~ FRA 10 A
proizv.

tip

87 kablovska papu~ica za gnje~enje Al Cu 16/8
proizv.

tip

88 kablovska papu~ica za gnje~enje Al Cu 25/8
proizv.
89 stezaljka AlCu 6-35/1mm2

100

20

50

20
tip
50
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proizv.

tip

90 izolovana stezaljka vodozaptivna IOS 5 1,5-10/16-95
proizv.
tip

20

91 zatezna stezaljka 10-25 mm2
proizv.

20
tip

92 ravna konzola za 2 reflektora Neos, ekvivalent tipu 2R-L, Amiga - ravna
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

93 ravna konzola za 4 reflektora Neos, ekvivalent tipu 4R-L, Amiga - ravna
"ili odgovaraju}e" - navesti proizv.

tip

94 nosa~ za kandelaber (Φ48/Φ76) - za dve svetiljke
proizv.
tip

5

2

10

grupa V- rezervni delovi postoje}e opreme javne rasvete
tra`eni su rezervni delovi za postoje}u - postavljenu opremu javne
rasvete i u ponudi se moraju nuditi navedeni originalni tra`eni delovi
95 protektor od brizganog polikarbonata za svetiljku OPALO 1 Minel Schreder

20

96 protektor od brizganog polikarbonata za svetiljku OPALO 3 Minel Schreder

20

97 svetiljka za javno osvetlenje 7, tipa BALKAN Minel Schreder

1

98 protektor od strukturnog polikarbonata za svetiljku BALKAN Minel Schreder

1

99 protektor od polimetilmetakrila , visine 0,2 m, u obliku tube fi 156, za
svetiljku NEMO I, Minel Schreder Beograd

2

UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
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TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA DOBRA
ВАЖНА NAPOMENA
Ukoliko ponu|a~ nudi dobra која одgovaraju tra`enom ,, еквивалент типу ’’ наведених у
спецификацији, nije дужан у оквиру своје понуде доставиti nikakve доказе да су понуђена добра
одговарајућа, односно да испуњавају све техничке захтеве и карактеристике захтеве наведене у
спецификацији и прилогу датом уз спецификацију. Потребно је само потврдити уписом истог типа
и произвођача на за то предвиђено место.
Уколико понуђач нуди добра која се разликују од ,, еквивалент типу ’’ наведених у спецификацији,
дужан је да у спецификацији (тамо где је предвиђено) попуни тип и име произвођача и у оквиру
своје понуде достави доказе да понуђена добра испуњавају све техничке захтеве и карактеристике,
У том случају је потребно :
Уз понуду за светиљке и пројекторе обавезно доставити :
-

каталоге за понуђене светиљке којима се недвосмислено доказују тражене карактеристике
за светиљке које су предмет јавне набавке

-

понуђач за све наведене светиљке и пројекторе које су предмет ове јавне набавке (осим
светиљки из позиција 58 и 59 за које није у обавези доставити ништа осим каталога или
цртежа са техничким подацима) прилаже атесте за IP и IK заштиту према стандарду EN
60598-1 и EN 62262 или сродне документе на енглеском или српском језику. Мора се
доставити и декларација о усаглашености са ЦЕ знаком, издату искључиво од фабрике у
којој се светиљкa производи и склапа. Понуђач уз понуду може да достави само копију
атеста – испитних листова или сродних докумената , а изабрани понуђач мора да пре
потписивања Уговора достави оригинале или оверене фотокопије превода на увид.

Uz понуду за stubове обавезно доставити :
-

katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu proizvo|a~a
izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu o
projektovanom optere}ewu stuba
дostaviti i sertifikat toplog cinkovawa
зa nosa~e i lire je potrebno dostaviti samo katalog o tehni~kim podacima i ni{ta drugo

TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA SIJALICE
пos. 1. natrijum sijalica visokog pritiska 110 W , еквивалент tipu SON –H Pro Philips
ili odgovaraju}e , sa `ivotnim vekom ≤ 14000 h, svetlosnim fluksom od ≤8000 lm, temperature
boje 2000 K, Е27
пos. 2.
natrijumska sijalica visokog pritiska 70 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog
oblika
, еквивалент tipu MASTER SON – T Е27 2000К, Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 24000 h, svetlosnim fluksom od 6000 lm, temperature boје
2000К.
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пos. 3. natrijumska sijalica visokog pritiska 100 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog
oblika , еквивалент tipu MASTER SON – T Е40 2000К , Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 28000 h, svetlosnim fluksom od 9000 lm, temperature boje
2000 K
пos. 4. natrijumska sijalica visokog pritiska 150 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog
oblika, еквивалент tipu MASTER SON – T Е40 2000К , Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 28000 h, svetlosnim fluksom od 15000 lm, temperature boje
2000 K
пos. 5. natrijumska sijalica visokog pritiska 250 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog
oblika , еквивалент tipu MASTER SON – T Е40 2000К , Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 28000 h, svetlosnim fluksom od 28000 lm, temperature boje
2000 K
пos. 6. natrijumska sijalica visokog pritiska 400 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog
oblika , еквивалент tipu MASTER SON – T Е40 2000К , Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 28000 h, svetlosnim fluksom od 48000 lm, temperature boje
2000 K
пos. 7. metalhalogena sijalica 250 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog oblika
,
еквивалент tipu MASTER HPI-T-PLUS E40, Philips ili odgovaraju}e , sa prose~nim
`ivotnim vekom od 20000 h, svetlosnim fluksom od 20500 lm, temperature boje 4500 K
пos. 8. metalhalogena sijalica 400 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog oblika
,
еквивалент tipu MASTER HPI-T-PLUS E40, Philips ili odgovaraju}e , sa prose~nim
`ivotnim vekom od 20000 h, svetlosnim fluksom od 32000 lm, temperature boje 4500 K
пos. 9. kompaktna HID sijalica на принципу пражњења у гасу са ЦДМ цеви 70 W/942 , sa
jednim krajem na principu pra`wewa u gasu , еквивалент tipu MASTER Colour CDM-T/Г12/
УВ блок, Philips ili odgovaraju}e , sa `ivotnim vekom na 50 % otkaza od 12000 h, svetlosnim
fluksom od 6600 lm, temperature boje 4200 K
пos. 10. kompaktna HID sijalica 150 W/942 , sa jednim krajem na principu pra`wewa u gasu ,
еквивалент tipu MASTER Colour CDM-T/Г12/ УВ блок, Philips ili odgovaraju}e , sa
`ivotnim vekom na 50 % otkaza od 12000 h, svetlosnim fluksom od 12700 lm, temperature boje
4200 K
пos. 11.
kompaktna fluo. integrisana {tedqiva sijalica 23 W /E27 , еквивалент tipu
MASTER PL-E Philips ili odgovaraju}e , sa `ivotnim vekom na 50 % otkaza od 8000 h,
svetlosnim fluksom od 1450 lm, energetskeefikasnosti A , temperature boje 6500 K
пos. 12.
Стандардна бистра sijalica 100 W /E27 еквивалент типу А55 Philips ili
odgovaraju}e, sa просечним `ivotnim vekom od 1000 h, svetlosnim fluksom od 930 lm
пos. 13. Стандардна бистра sijalica 75 W /E27 еквивалент типу А55 Philips ili odgovaraju}e ,
sa просечним `ivotnim vekom od 1000 h, svetlosnim fluksom od 930 lm
пos. 14. ЛЕД sijalica 13,15,17,18 … W /E27 , (bitno je da zamewuje 100 ili vi{e W) ,
ekvivalent типу PS230 Пхилипс ili odgovaraju}e, sa `ivotnim vekom od ili preko 15 000 h,
boja svetlosti toplo bela 2700 K.
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TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA PRIGU[NICE
пos. 15-19 . prigu{nice еквивалент tipu Vossloh-Schwabe ili odgovaraju}e
Generalno, sve priguшnice treba da odgovaraju pogonskim uslovima elektroenergetske mreжe
Elektroprivrede Srbije. Iste moraju da odgovaraju CE i ROHS normama, moraju biti otporne
na velike promene temperature. Sve moraju biti visokonaponsko testirane.
Na priguшnicama treba da bude prikazana шema veze. U toku upotrebe oznake i natpisi treba da
su pred oчima rukovaoca i treba da ostanu vidљivi. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA OSTALO IZ GRUPE 1.
пos. 20-22. prikqu~nе plo~е RP , еквивалент плочама ОКПИРО или ФМТ, или одговарајуће,
izra|enе od poliesterske smole za nazivni napon 450 V, ispitni napon 50 Hz, 1 min, 3 kV.
Nazivna struja osigura~a mah. 16 A. Mesta za osigura~e sijalica 2, temperaturna izdr`qivost
od -50 do 130 °C. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 23. staklo bistro , еквивалент стаклима Параћин, или одговарајуће, dimenzija Ø 136, h=235
mm, navoj spoqni Ø 123, maksimalno optere}ewe 200 W .Kvalitet definisan i ispitan u
fabrici.
пos. 24. porcelansko grlo E-27 еквивалент Нопал или одговарајуће, porcelansko, sa metalnim
dr`a~em 4 A 250 V. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 25. termoskupqaju}a spojnica 1 kV 6-25 mm еквивалент tipu Raychem ili odgovaraju}e.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 26-28. provodnici i energetski kablovi za nazivni napon 1 kV moraju biti izra|eni prime
JUS i ostalim vode}im standardima. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici. Dostaviti
potrebne fabri~ke ateste i izve{taje o ispitivawu.
пos. 29. stubna obujmica za prihvatawe niskonaponskog SKS-a Ø 200-250 izra|ena od
konstrukcionog ~elika , standard JUS.N.F2.010 . Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 30. univerzalna konzola za prihvatawe niskonaponskog SKS-a izra|ena od Al legure ,
standard JUS.N.F2.010. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 31. zatezna stezaqka (10-25 mm2) izra|ena od ultramida , standard JUS.N.F2.010. Kvalitet
definisan i ispitan u fabrici.
пos. 32. nose}a stezaqka za prihvatawe niskonaponskog SKS-a na drvenim ili betonskim
stubovima izra|ena od ultramida , standard JUS.N.F2.010. Kvalitet definisan i ispitan u
fabrici.
пos. 33. natezni vijak – pocinkovani L min 255-L mah 355 izra|ena od konstrukcionog ~elika ,
standard JUS.N.F2.010. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 34. u`e neizolovano 35 mm2 .Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 35. traka za uzemqewe FeZn 25 h 4 mm2 . Kvalitet definisan i ispitan u fabricи.
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пos. 36. traka signalna – upozoravaju}a. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 37. perforirana traka 2000 h 20 h 6 . Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 38. izolovana vodozaptivna stezaqka IOS 5, 1.5-10/16-95 mm2. Standard NF C33-020.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 39. izolovana vodozaptivna stezaqka IOS 6, 10-50/25-95 mm2. Standard NF C33-020.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 40. ukrsni komad traka-traka izra|en od konstrukcionog ~elika , standard JUS.N.B4 934,
935, 936 . Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 41. ukrsni komad traka-u`e izra|en od konstrukcionog ~elika , standard JUS.N.B4 934, 935,
936 . Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 42. kablovska papu~ica za gwe~ewe CP 35/10. Materijal E-Cu. Standard DIN 46235.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 43. kablovska papu~ica za gwe~ewe CP 25/10. Materijal E-Cu. Standard DIN 46235.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 44. kablovska papu~ica za gwe~ewe CP 16/10. Materijal E-Cu. Standard DIN 46235.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 45. kablovska papu~ica za gwe~ewe CP 10/10. Materijal E-Cu. Standard DIN 46235.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 46. kablovska papu~ica za gwe~ewe Al 25/10. Materijal Al 99.5. Standard JUS N.F4.101.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 47. kablovska papu~ica za gwe~ewe AlCu 25/10. Materijal Al 99.5. E-Cu Standard JUS
N.F4.101. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 48. spojna ~aura za gwe~ewe Al 25. Materijal Al 99.5. Standard DIN 46267/2. Kvalitet
definisan i ispitan u fabrici.
пos. 49. spojna ~aura za gwe~ewe Cu 16. Materijal E-Cu. Standard JUS N.F4.101. Kvalitet
definisan i ispitan u fabrici.
пos. 50. spojna ~aura za gwe~ewe Cu 10. Materijal E-Cu. Standard JUS N.F4.101. Kvalitet
definisan i ispitan u fabrici.
пos. 51. Al Cu spojna ~aura po SIMEL-u 25-12/16-8. Materijal Al 99.5. E-Cu Standard JUS
N.F4.101. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos.52. BG klema 6-16 mm2 . Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos.53. PVC odstojnik NN od 280 do 480 mm 16-25 mm2 sli~an tipu Elbi Vaqevo . Kvalitet
definisan i ispitan u fabrici.
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пos. 54. kontaktor 63 A, 230 V – sklopka javnog osvetlewa. 2 radna, 3 radna, 1 radni, 1 radni + 1
mirni kontakt. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 55. monofazno no}no rele 230 VAC/10A, sli~no tipu OPANAK SOFT. Izra~unavawe
trenutaka ukqu~ewa-iskqu~ewa svetla po astronomskim formulama za izlazak I zalazak sunca.
Za celuno}ni I poluno}ni rad. Zadavawe geografske du`ine i {irine ru~no ili preko PC-a.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 56. trofazno no}no rele 3 h (230 VAC/10A) , sli~no tipu OPANAK SOFT. Izra~unavawe
trenutaka ukqu~ewa-iskqu~ewa svetla po astronomskim formulama za izlazak I zalazak sunca.
Za celuno}ni I poluno}ni rad. Zadavawe geografske du`ine i {irine ru~no ili preko PC-a.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.

grupa II - TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA SVETIQKE
pos 57. Svetiљka za javno osvetleњe 1, ekvivalent tipu Nano 1 N 70 W /2050/ПЦ ili
odgovaraju}e
Isporuka svetiљke za funkcionalno osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe
svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 70W.
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
- Kuчiшta svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog
elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi investitora.
- Ogledala svetiљke, izraђenog postupkom dubokog izvlaчeњa od aluminijuma visoke
чistoћe 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaшtiћen, tako da omoguћava postizaњe
projektovanih fotometrijskih zahteva.
- Protektora svetiљke, izraђenog od livenog polikarbonata, otpornog na UV zrake
atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
- Predspojnog ureђaja, postavљenog na nosaчu izraђenom od materijala otpornog na
koroziju, koji omoguћava koriшћeњe svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 70W.
- Zaptivaчa, postavљenog u жlebu na ku~i{tu svetiqke, izraђenog od ekstrudovane
silikonske gume koja je otporna na na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije
- Dimenzije svetiqke pribli`no 380 h190 h 145 mm (du`ina h {irina h visina), te`ine
oko 3.2 kg.
- Svetiљka treba da bude pogodna za direktnu horizontalnu montaжu na liru Ø 48 mm .
- Stepen mehaniчke zaшtite kompletne svetiљke (optiчkog dela i dela predspojnog
ureђaja) treba da bude IP 66, u saglasnosti sa IEC-EN60598.
- Mehani~ka otpornost svetiqke na udar IK08, u saglasnosti sa IC-EN 62262
Замена сијалице treba da bude omoguћenа bez upotrebe alata, a pokretni delovi svetiљke
moraju biti osigurani od gubљeњa tokom intervencije.
Испору~ити комплет са сијалицом.
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pos 58. Svetiљka za javno osvetleњe 2, (тзв. арматура стубна) ekvivalent tipu ЖСК 125 W или
ВСС 200 ili odgovaraju}e
Isporuka svetiљke za javno osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe
svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 70 W.
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
Kuћiшtе и носач стакла svetiљke izraђenog od aluminijumske legure
livene pod pritiskom i obojenog elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi
investitora.
- Сенило израђено од Алуминијског лима , а заштитно стакло еквивалент стаклима
Параћин, или одговарајуће, dimenzija Ø 136, h=235 mm, navoj spoqni Ø 123, maksimalno
optere}ewe 200 W . Пригушница Vossloh-Schwabe ili odgovaraju}e Грло порцеланско Е 27.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
Испору~ити комплет са сијалицом.

pos 59. Svetiљka za javno osvetleњe 3, (тзв. арматура стубна) ekvivalent tipu ЖСК 125 W или
ВСС 200 ili odgovaraju}e
Isporuka svetiљke za javno osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe
svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 150 W.
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
Kuћiшtе и носач стакла svetiљke izraђenog od aluminijumske legure
livene pod pritiskom i obojenog elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi
investitora.
- Сенило израђено од Алуминијског лима , а заштитно стакло еквивалент стаклима
Параћин, или одговарајуће, dimenzija Ø 136, h=235 mm, navoj spoqni Ø 123, maksimalno
optere}ewe 200 W . Пригушница Vossloh-Schwabe ili odgovaraju}e . Грло порцеланско Е 40.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
Испору~ити комплет са сијалицом.

Pos 60. Svetiљka za javno osvetleњe 4, ekvivalent tipu Opalo 3 ili odgovaraju}e
Isporuka svetiљke za javno osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe svetlosnog
izvora natrijum visokog pritiska snage 250 W.
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
- Kuћiшta svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog
elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi investitora.
- Ogledala svetiљke, izraђenog postupkom dubokog izvlaчeњa od aluminijuma visoke
чistoћe 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaшtiћen, tako da omoguћava postizaњe
projektovanih fotometrijskih zahteva.
- Protektora svetiљke, izraђenog od livenog polikarbonata, otpornog na UV zrake,
atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije sa otpornoшћu na udar od IK08.
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- Predspojnog ureђaja, postavљenog na nosaчu izraђenom od materijala otpornog na
koroziju, koji omoguћava koriшћeњe svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 250W.
Konektori moraju da budu ruчno razdvojivi bez upotrebe alata.
- Sistema za podeшavaњe fotometrijske karakteristike, podeшavaњem poloжaja
svetlosnog izvora u odnosu na ogledalo.
- Zaptivaчa, postavљenog u жlebu na protektoru, izraђenog od ekstrudovane silikonske
gume koja je otporna na na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije
- Ruчica za zatvaraњe protektora, postavљenih u prorezima na protektoru i izraђenih
od livenog poliamida, koje obezbeђuju sigurno i trajno zaptivaњe kompelne svetiљke
Svetiљka treba da bude pogodna za horizontalnu montaжu na Ø 60 mm ili vertikalnu
montaжu na Ø 60 ili Ø 76 mm pomoћu nosaчa.
Stepen mehaniчke zaшtite kompletne svetiљke (optiчkog dela i dela predspojnog ureђaja)
treba da bude IP65.
Замена сијалице treba da bude omoguћenа bez upotrebe alata, a pokretni delovi svetiљke
moraju biti osigurani od gubљeњa tokom intervencije.
Испору~ити комплет са сијалицом.
pos 61. Svetiљka za projektorsko osvetleњe , ekvivalent tipu NEOS 3/Н/400/1216 ili
odgovaraju}e
Isporuka svetiљke za projektorsko osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe
svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 400 W .
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
- Kuћiшta svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog
elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi investitora.
- Ogledala svetiљke, izraђenog postupkom dubokog izvlaчeњa od aluminijuma visoke
чistoћe 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaшtiћen, tako da omoguћava postizaњe
projektovanih fotometrijskih zahteva.
- Protektora svetiљke izraђenog od termiчki i mehaniчki ojaчanog stakla, sa
otpornoшћu na udar od IK08.
Zaptivaчa, postavљenog u жlebu na kuћiшtu, izraђenog od ekstrudovane silikonske gume
koja je otporna na na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
- Predspojnog ureђaja, postavљenog na nosaчu izraђenom od materijala otpornog na
koroziju, koji omoguћava koriшћeњe svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage
400 W . Konektori moraju da budu ruчno razdvojivi bez upotrebe alata.
- Zatvaraчa svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i
obojenog elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, koji omoguћava brzo i efikasno zatvaraњe
svetiљke.
- Sistema za montaжu i podeшavaњe ugla, koji omogućava postavљaњe svetiљke na ravnu
povrшinu ili na stub Ø 60 mm i omoguћava podeшavaњe ugla nagiba svetiљke u koracima od po
15o.
Stepen mehaniчke zaшtite kompletne svetiљke (optiчkog dela i dela predspojnog ureђaja)
treba da bude IP66.
Замена сијалице treba da bude omoguћenа bez upotrebe alata, a pokretni delovi svetiљke
moraju biti osigurani od gubљeњa tokom intervencije.
Испору~ити комплет са сијалицом.
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grupa III – POCINKOVANI NOSA^I I STUBOVI
pos 62. nosa~ za kandelaber (Ø 48/ Ø 76)
pocinkovani nosa~ za kandelaber , du`ine 200 mm, pre~nika Ø 48 za monta`u
na stub Ø 76, zavaren pod uglom od 15°
povr{inska za{tita izvedena toplim cinkovawem
kvalitet definisan i ispitan u fabrici

pos 63. nosa~ za kandelaber (Ø 48/ Ø 60)
pocinkovani nosa~ za kandelaber , du`ine 200 mm, pre~nika Ø 48 za monta`u
na stub Ø 60, zavaren pod uglom od 15°
povr{inska za{tita izvedena toplim cinkovawem
kvalitet definisan i ispitan u fabrici
pos 64. nosa~ za betonski stub (Ø 48/ 200)
pocinkovani nosa~ za betonski stub , du`ine 200 mm, pre~nika Ø 48 , zavaren
pod uglom od 15°
povr{inska za{tita izvedena toplim cinkovawem
kvalitet definisan i ispitan u fabrici

pos 65. nosa~ za betonski stub (Ø 48/ 1000)
pocinkovani nosa~ za betonski stub , du`ine 1000 mm, pre~nika Ø 48 ,
zavaren pod uglom od 15° u odnosu na tlo
povr{inska za{tita izvedena toplim cinkovawem
kvalitet definisan i ispitan u fabrici
pos 66. nosa~ za betonski stub (Ø 60/ 1000)
pocinkovani nosa~ za betonski stub , du`ine 1000 mm, pre~nika Ø 60 ,
zavaren pod uglom od 15° u odnosu na tlo
povr{inska za{tita izvedena toplim cinkovawem
kvalitet definisan i ispitan u fabrici

stubovi
pos 67. stub h= 6 m , ~eli~ni, konusni, okruglog popre~nog preseka , monta`nog tipa sa
anker plo~om , еквивалент tipu KRS-A-6/60 Amiga ili odgovaraju}e. Stub je napravqen od
konusne {avne cevi izra|ene iz jednog komada uzdu`nim zavarivawem. Zavr{etak stuba je
napravqen za direktnu monta`u svetiqke Ø 60/100 mm (tip z-2). Otvor za poklopac stuba je
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napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa ivica poklopca je na visini od 500 mm od tla.
Dimenzije poklopca su 400 h 85mm. Poklopac je pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm i vizuelno
je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo). Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena okapnica
(uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se ugra|uje i
ispru~uje zajedno sa stubom (bez osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u unutra{wosti
stuba vijkom M10h25 u visini dowe ivice otvora. Anker plo~a je standardna za ovaj stub i
isporu~uje se sa potrebnim vijcima i za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska za{tita
stuba je izvedena toplim cinkovawem. Припрему и заштиту стубова споља и изнутра извршити у
свему према прописаним националним и међународним стандардима. Стубове офарбати у боји
AKZO GREJ 900.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у спецификацији,
дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu proizvo|a~a te
izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu o
projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.

pos 68 stub h=9 m sa anker plo~om , еквивалент tipu CRS-A-9 Amiga ili odgovaraju}e.
Stub je napravqen od ~eli~nih cevi , iz tri segmenta Ø 133/3000 mm , Ø 108/3000 mm i Ø
76.1/3000 mm. Zavr{etak stuba je napravqen za direktnu monta`u svetiqke ili lire Ø 60/100 mm.
Spoj izme|u segmenata je ura|en savijawem na ma{ini u specijalnom alatu. Otvor za poklopac
stuba je napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa ivica poklopca je na visini od 500 mm od
tla. Dimenzije poklopca su 400 h 90 mm. Poklopac je pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm i
vizuelno je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo). Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena
okapnica (uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se
ugra|uje i ispru~uje zajedno sa stubom (bez osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u
unutra{wosti stuba vijkom M10h25 u visini dowe ivice otvora. Anker plo~a je standardna za
ovaj stub i isporu~uje se sa potrebnim vijcima i za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska
za{tita stuba je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у спецификацији,
дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu proizvo|a~a te
izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu o
projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.
(izgled)

pos 69. stub h=8 m sa dve lire i anker plo~om , еквивалент tipu CRS-A-8/L-II
Amiga ili odgovaraju}e. Stub je napravqen od ~eli~nih cevi , iz tri segmenta
Ø 133/2500 mm , Ø 108/2500 mm i Ø 76.1/3000 mm. Stub se isporu~uje sa lirom Ø
60/1500 mm. Na visini od 4.5 m od tla se ugra|uje i jedna mala kratka lira (150
mm) zavarena pod uglom od 15° u odnosu na telo stuba. Spoj izme|u segmenata je
ura|en savijawem na ma{ini u specijalnom alatu. Otvor za poklopac stuba je
napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa ivica poklopca je na visini od 500
mm od tla. Dimenzije poklopca su 400 h 90 mm. Poklopac je pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm
i vizuelno je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo). Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena
okapnica (uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se
ugra|uje i ispru~uje zajedno sa stubom (bez osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u
unutra{wosti stuba vijkom M10h25 u visini dowe ivice otvora. Anker plo~a je standardna za
ovaj stub i isporu~uje se sa potrebnim vijcima i za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska
za{tita stuba je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у спецификацији,
дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu proizvo|a~a te
18 од 41

izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu o
projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.

grupa IV – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
pos 70. Разводни ормар јавног осветлења сличан типу РОР-3п, Елград Ваљево, са мерењем
и кпк
Ormar je od presovanog poliestera oja~anog staklenim vlaknima. Verzija ormana JO ROR-3p sa
mereњem i KPK je dimenzija 1000х1000х320mm. Stepen zaшtite ovog ormana je IP54.
Kuћiшte ormana ima tri posebne funkcionalne celine i to:
-prikљuчni deo,
-merni deo,
-razvodni deo.
PRIKЉUЧNI DEO ORMANA

Prikљuчni deo ormana je dimenzija 500х500х320mm.
Deo je zaseban sa nezavisnim zakљuчavaњem bravom sa kљučem Δ od 7mm.
U њemu je ugraђena sledeћa oprema:
-NV postoљe 250/100A 3 kom. za prikљuчeњe ormana na elektroenergetsku mreжu 0,4kV.
-Cu sabirnicu za PE
-Cu sabirnicu za N
MERNI DEO ORMANA

Merni deo ormana je dimenzija 500х500х320mm.
Deo je zaseban sa nezavisnim zakљuчavaњem(brava sa tipskim polucilindrom EХ).
U њemu je ugraђena sledeћa oprema:
-direktno brojilo-merna grupa 10-60A
-limitatori 40A 3kom.
RAZVODNI DEO ORMANA

Razvodni deo ormana je dimenzija 1000х500х320mm.
Deo je zaseban sa nezavisnim zakљuчavaњem(brava sa tipskim polucilindrom BХ).
U њemu je ugraђena sledeћa oprema:
-MTK uklopni ureђaj za komandno ukљuчeњe i redukciju(signal tarife)
-tropolni kontaktor 50-63 A ,220V 2kom.
-NV00 postoљe 160/35A 6kom.
-NV00 postoљe 160/63A 3kom.
-jednopolna tropoloжajna preklopka 16A 2kom.
-jednopolna dvopoloжajna preklopka 16A
-porcelansko grlo E27 sa sijalicom 40W
-osiguraч FRA 16/5
-osiguraч FRA 16/2 2kom.
-redne kleme 1,5-4mm² 4kom.
-redne kleme 4-16mm² 2kom.
-Cu sabirnice za PE i N
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pos 71. stub h=12 m sa anker plo~om , еквивалент tipu VRS(8)-A-12/89 Amiga ili
odgovaraju}e. Stub je napravqen od osmougaone konusne {avne cevi izra|ene iz jednog komada
uzdu`nim zavarivawem. . Zavr{etak stuba je Ø 89 i napravqen je za direktnu monta`u kru`nog
nosa~a za 4 reflektora. Otvor za poklopac stuba je napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa
ivica poklopca je na visini od 500 mm od tla. Dimenzije poklopca su 400 h 90 mm. Poklopac je
pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm i vizuelno je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo).
Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena okapnica (uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je
ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se ugra|uje i ispru~uje zajedno sa stubom (bez
osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u unutra{wosti stuba vijkom M10h25 u visini dowe
ivice otvora. Anker plo~a je standardna za ovaj stub i isporu~uje se sa potrebnim vijcima i
za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska za{tita stuba je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у
спецификацији, дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu
proizvo|a~a te izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu
o projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.

pos 72. stub h=9 m sa anker plo~om , еквивалент tipu CRS-A-9 Amiga ili odgovaraju}e.
Stub je napravqen od ~eli~nih cevi , iz tri segmenta Ø 133/3000 mm , Ø 108/3000 mm i Ø
76.1/3000 mm. Zavr{etak stuba je napravqen za direktnu monta`u svetiqke ili lire Ø 60/100 mm.
Spoj izme|u segmenata je ura|en savijawem na ma{ini u specijalnom alatu. Otvor za poklopac
stuba je napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa ivica poklopca je na visini od 500 mm od
tla. Dimenzije poklopca su 400 h 90 mm. Poklopac je pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm i
vizuelno je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo). Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena
okapnica (uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se
ugra|uje i ispru~uje zajedno sa stubom (bez osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u
unutra{wosti stuba vijkom M10h25 u visini dowe ivice otvora. Anker plo~a je standardna za
ovaj stub i isporu~uje se sa potrebnim vijcima i za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska
za{tita stuba je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у
спецификацији, дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu
proizvo|a~a te izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu
o projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.

пos 73. stub h=5.5 m sa anker plo~om , еквивалент tipu CRS-A-5.5 Amiga ili
odgovaraju}e. Stub je napravqen od ~eli~nih cevi , iz dva segmenta Ø 133/2500 mm i Ø 76.1/3500
mm. Zavr{etak stuba je napravqen za direktnu monta`u svetiqke Ø 60/100 mm. Spoj izme|u
segmenata je ura|en savijawem na ma{ini u specijalnom alatu. Otvor za poklopac stuba je
napravqen isecawem na CNC ma{ini. Dowa ivica poklopca je na visini od 500 mm od tla.
Dimenzije poklopca su 400 h 90 mm. Poklopac je pri~vr{}en imbus vijcima 6 h 20 mm i vizuelno
je u ravni stuba. (Uklapa se u ise~eni deo). Iznad otvora za poklopac stuba je ura|ena okapnica
(uobi~ajeno). Nosa~ prikqu~ne plo~e je ura|en standardno. Prikqu~na plo~a RP 4 se ugra|uje i
ispru~uje zajedno sa stubom (bez osigura~a). Prikqu~ak za uzemqewe ura|en u unutra{wosti
stuba vijkom M10h25 u visini dowe ivice otvora. Anker plo~a je standardna za ovaj stub i
isporu~uje se sa potrebnim vijcima i za{titnim plasti~nim kapama. Povr{inska za{tita
stuba je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди stub којi се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у
спецификацији, дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima stuba izdat na memorandumu
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proizvo|a~a te izve{taj o ispitivawu konstrukcije stuba, koeficijentu sigurnosti i mi{qewu
o projektovanom optere}ewu stuba . Dostaviti i sertifikat toplog cinkovawa.
pos 74. Svetiљka za projektorsko osvetleњe , еквивалент tipu NEOS 3/400/1715 ili
odgovaraju}e, komplet sa sijalicom
Isporuka svetiљke za projektorsko osvetљeњe, kompletno opremљene za koriшћeњe
svetlosnog izvora metalhalogene sijalice 400 W . (bela svetlost).
Svetiљka treba da se sastoji od sledeћih elemenata:
- Kuћiшta svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojenog
elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, RAL po жeљi investitora.
- Ogledala svetiљke, izraђenog postupkom dubokog izvlaчeњa od aluminijuma visoke
чistoћe 99,8% koji je elektropoliran i anodno zaшtiћen, tako da omoguћava postizaњe
projektovanih fotometrijskih zahteva.
- Protektora svetiљke izraђenog od termiчki i mehaniчki ojaчanog stakla, sa
otpornoшћu na udar od IK08.
Zaptivaчa, postavљenog u жlebu na kuћiшtu, izraђenog od ekstrudovane silikonske gume
koja je otporna na na UV zrake, atmosferske uticaje i temperaturne dilatacije.
- Predspojnog ureђaja, postavљenog na nosaчu izraђenom od materijala otpornog na
koroziju, koji omoguћava koriшћeњe svetlosnog izvora metalhalogene sijalice 400 W .
- Konektori moraju da budu ruчno razdvojivi bez upotrebe alata.
- Zatvaraчa svetiљke, izraђenog od aluminijumske legure livene pod pritiskom i
obojenog elektrostatiчkim postupkom bojom u prahu, koji omoguћava brzo i efikasno zatvaraњe
svetiљke.
- Sistema za montaжu i podeшavaњe ugla, koji omogućava postavљaњe svetiљke na ravnu
povrшinu ili na stub Ø 60 mm i omoguћava podeшavaњe ugla nagiba svetiљke u koracima od po
15o.
Stepen mehaniчke zaшtite kompletne svetiљke (optiчkog dela i dela predspojnog ureђaja)
treba da bude IP66.
Pristup сијалицi i predspojnom ure|aju mora biti direktan – bez upotrebe alata
omogu}en jednim pokretom ru~ice za otvarawe. Predspojni ure|aj je montiran na lako
izmewivom nosa~u. Pokretni delovi svetiљke moraju biti osigurani od gubљeњa tokom
intervencije.
pos 75. Svetiљka za projektorsko osvetleњe , еквивалент tipu NEOS 3/250/1715
odgovaraju}e. Sve isto kao pos 74. Komplet sa metalhalogenom sijalicom snage 250 W

ili

пos. 76.
metalhalogena sijalica 250 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog oblika ,
еквивалент tipu MASTER HPI-T-PLUS E40, Philips ili odgovaraju}e , sa prose~nim
`ivotnim vekom od 20000 h, svetlosnim fluksom od 20500 lm, temperature boje 4500 K
пos. 77. metalhalogena sijalica 400 W sa bistrim spoqnim balonom cevastog oblika ,
еквивалент tipu MASTER HPI-T-PLUS E40, Philips ili odgovaraju}e , sa prose~nim
`ivotnim vekom od 20000 h, svetlosnim fluksom od 32000 lm, temperature boje 4500 K
пos. 78-82. provodnici i energetski kablovi za nazivni napon 1 kV moraju biti izra|eni prime
JUS i ostalim vode}im standardima. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici. Dostaviti
potrebne fabri~ke ateste i izve{taje o ispitivawu.
пos. 83. traka za uzemqewe FeZn 25 h 4 mm2 . Isto kao pozicija 35.
пos. 84. Prikqu~na plo~a RP 04. Isto kao pozicija 20.
пos. 85-86. Osigura~i FRA. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
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пos. 87. kablovska papu~ica za gwe~ewe CP 16/8. Materijal E-Cu. Standard DIN 46235.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 88. kablovska papu~ica za gwe~ewe AlCu 25/8. Materijal Al 99.5. E-Cu Standard JUS
N.F4.101. Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos.89. kobinovana stezaqka Al-Cu 6-35 mm2. Materijal Al 99,5 E-Cu, standard DIN 48075.
Kvalitet definisan i ispitan u fabrici.
пos. 90. Isto kao pos.38.
пos.91 . zatezna
fabrici.

stezaqka 10-25 mm2. Materijal - ultramid. Kvalitet definisan i ispitan u

пos. 92. korpa za 2 reflektora- ravna , еквивалент korpi 2R-L Amige , или одговарајуће , za 2
reflektora . Korpa je izra|ena od cevi Ø 60, ukupne du`ine 600 mm. Povr{inska za{tita
korpe je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди korpu којa се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у
спецификацији, дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima korpe izdat na memorandumu
proizvo|a~a te sertifikat toplog cinkovawa.
пos. 93. korpa za 4 reflektora- ravna , еквивалент korpi 4R-L Amige za 4 reflektora или
одговарајуће . Korpa je izra|ena od cevi Ø 60, ukupne du`ine 1200 mm. Povr{inska za{tita
korpe je izvedena toplim cinkovawem.
Уколико понуђач нуди korpu којa се разликујe од ,, еквивалент типу ’’ наведенom у
спецификацији, дужан је dostaviti katalog o tehni~kim podacima korpe izdat na memorandumu
proizvo|a~a te sertifikat toplog cinkovawa.
пos.94. pocinkovani nosa~ za dve svetiqke na kandelaberu , du`ine 2 h 200 mm, pre~nika Ø 48 za
monta`u na stub Ø 76, zavaren pod uglom od 15°. Povr{inska za{tita izvedena toplim
cinkovawem. Kvalitet definisan i ispitan u fabricи.
grupa V - TEHNI^KA SPECIFIKACIJA ZA REZERVNE DELOVE ( za zamenu na postoje}im ,
o{te}enim dobrima)
пos.95. protektor od brizganog polikarbonata za svetiqku Opalo 1Minel Schreder . Rezervni
deo mora biti originalan.
пos.96. protektor od brizganog polikarbonata za svetiqku Opalo 3 Minel Schreder Rezervni
deo mora biti originalan.
пos.97. svetiqka 7. tipa BALKAN, Minel Schreder. Svetiqka mora biti originalna jer se
ugra|uje u niz umesto jedne nedostaju}e (polupane). Svetiљka je kompletno opremљena za
koriшћeњe svetlosnog izvora natrijum visokog pritiska snage 150W . Svetiљka treba da bude
snabdevena sistemom za vertikalno postavљaњe na stub preчnika Ø 60 mm.
пos.98. protektor od strukturnog polikarbonata za svetiqku Balkan Minel Schreder. Rezervni
deo mora biti originalan.
пos.99. protektor od polimetilmetakrila , visine 0.2 m, u obliku tube fi 156, za svetiqku
NEMO 1, Minel Schreder. Rezervni deo mora biti originalan.
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
4.1

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона
4.1.1
Понуђач мора доказати да испуњава обавезне услове за учешће у
поступкујавне набавке дефинисане чл.75.Закона и то:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговоарајући регистар;
2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уместо доказа из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама, односно
доказа из тачке 4.1.1 подтачки 1–3 Понуђач може да приложи изјаву дату под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу (образац бр.6.4 конкурсне
документације).
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, није дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова
наведених у тачки 4.1.1 и то: 1), 2), 3).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених под
тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3).
4.3

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са
чланом 81.Закона

Носилац посла дужан је да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености
обавезних услова наведених под тачком 4.1.1 и то: 1), 2), 3).
4.4

Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона
4.4.1
Правно лице испуњеност обавезних услова доказује достављањем
следећих доказа:
1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног привредног суда;
2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела
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против привреде, кривичних дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) Извода из казнене евиденције основног и вишег суда на чијем подручју је
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица и
2.2) Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду и
2.3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства
унутрашњих послова за сваког од законских заступника (захтев се подноси
према месту рођења или према месту пребивалишта)
*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације, односно:
3.1) Уверења Пореске управе министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
3.3) Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације
*Докази наведени под 3.1), 3.2) и 3.3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.4.2
Предузетник
следећих доказа:

испуњеност

обавезних

услова

доказује

достављањем

1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлеже полицијске управе
Министарства унутраших послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења
или према месту пребивалишта)
*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање, односно:
3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и обавезе и
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.4.3

Физичко лице испуњеност услова доказује достављањем следећих доказа:
1) Није применљиво
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2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
2.1) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе министарства
унутрашњих послова (захтев се подноси према месту рођења или према месту
пребивалишта)
*Доказ наведен под 2.1) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Потврде надлежног пореског и организације за обавезно социјално осигурање,
односно:
3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и обавезе и
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода
*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне
регистре, није дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова наведених у тачки
4.1.1 и то: 1), 2), 3). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страници надлежног органа,(регистар понуђача) али је у понуди дужан да се позове на ту страницу.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора захтевати да од понуђача, чија је понуда оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа. Ако понуђач у
остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о
било каквој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописан начин.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под пуном криичном и материјалном
одговорношћу овоерену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1

Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора бити састављена на српском језику.
5.2

Посебни захтеви у погледу начина састављања и достављања понуде

Понуда се подноси у једном примерку на оригиналним обрасцима наручиоца који чине
саставни део конкурсне документације.
Обрасце тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
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саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.
Цела понуда мора да буде без исправки или уписивања сем оних уписа у складу са
упутствима наручиоца. У случају исправки оне морају вити потписане од стране овлашћеног лица
и оверене печатом.

Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца, у року од 5 дана а пре доношења
одлуке о додели уговора, достави доказе о испуњености услова из чл.75. и
76.Закона, односно доказе о испуњености услова из тачке 4.1.1. подтачке 1-3 и
тачке. У случају недостављања доказа у наведеном року, понуда понуђача
сматраће се неприхватљивом.
Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверту/кутију
понуђач уписује податке о јавној набавци и то: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА
МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, редни број 1.1.1. као и податке о свом тачном називу,
адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.
Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Рок за подношење понуда износи 30
дана од дана објављивања Позива за подношење понуда. Без обзира на начин достављања,
благовременом ће се сматрати понуда која стигне на писарницу Наручиоца до 04.04.2018.
године до 11:00 часова, на адресу: Градска управа за инфраструктуру и имовину, ул.Краља
Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица.
Отварање понуда ће се обавити истог дана, односно 04.04.2018.године у 11:30
часова у просторијама Градске управе за инфраструктуру и имовину, ул.Краља Петра Првог
бр.5, 22000 Сремска Митровица.
5.3

Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. ст.6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком “ИЗМЕНА ПОНУДЕ”, “ДОПУНА
ПОНУДЕ” или “ОПОЗИВ ПОНУДЕ” за јавну набавку добара – набавка материјала за јавну расвету,
редни број 1.1.1. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или
опозове своју понуду.
5.4

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

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.5

Понуда са подизвођачем

Понуђач који поднуду подноси са подизвођачем дужан је да:
у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача;
за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у делу
4.2 конкурсне документације.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
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Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
5.6

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
понуђачу које ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
понуђачу који ће издати рачун;
рачуну на који ће бити вршена плаћања;
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Носилац посла дужан је да:
у обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача;
за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова на начин
предвиђен у делу 4.3 конкурсне документације.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.7

Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.
5.8

Период на који се закључује уговор

Уговор се закључује до коначне испоруке добара, односно до коначног утрошка средстава а
најдуже до истека периода од 12 месеци од дана закључења уговора.
Добра ће се испоручивати по потреби Наручиоца, на адресу Наручиоца, у року од _____
дана (максимум 10 дана) од дана достављања наруџбенице од стране Наручиоца, а иста морају
испуњавати важеће стандарде.
5.9

Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац ће плаћање вршити у законском року – до 45 дана, од дана пријема фактуре за
испоручен материјал.
5.10

Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена у понуди исказује се у динарима без обрачунатог ПДВ-а, посебно мора да буде исказан
износ ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом.
Понуђач формира цене укључујући све неопходне трошкове: материјала, радне снаге,
транспорта, теренских додатака, трошкова примене мера зааштите на раду, превоза, испоруке,
монтаже и сл.
Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
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5.11

Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза

5.11.1
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за озбиљност понуде са доказом о
регистрацији , картоном депонованих потписа (са печатом банке у оригиналу) и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а,
с роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде. Меница мора бити регистрована у Регистру
меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном
промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и
31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду, или уколико понуђач којем буде додељен уговор
благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
5.11.2
Добављач је дужан да приликом закључења уговора о јавној набавци
достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за добро и у року извршење обавеза са
доказом о регистрацији, картоном депонованих потписа (са печатом банке у у којој се води текући
рачун) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без
обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дужим од рока извршења радова. Меница мора бити
регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са
Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06,
111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не изврши уговорене
радове у уговореном року.
5.11.3
Добављач је дужан да након завршетка радова по уговору о јавној
набавци достави:
а) Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року
( од дана примопредаје) са доказом о регистрацији, картоном депонованих потписа (са печатом
банке у у којој се води текући рачун) и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10%
од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 30 дана дужим од рока извршења
обавеза. Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне
банке Србије у складу са Законом о платном промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник
РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и 31/11). Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач
након завршетка посла, у гарантном року од 2 године, не буде испуњавао уговорне обавезе, или их
не буде испуњавао квалитетно и савесно, односно уколико не буде извршио своју обавезу
отклањања грешака, односно квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета
уговора у гарантном року, односно уколико не буде поступао у роковима и на начин прописан
уговором о јавној набавци током гарантног рока.
5.12.1Достављање додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
1)
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и
имовину, ул.Краља Петра Првог бр.5, 22000 Сремска Митровица,факсом на бр.022/623-788 или
електронском поштом на адресу: nikoladirekcijasm@gmail.com са назнаком: Питања за јавну
набавку добара – набавка материјала за јавну расвету.
28 од 41

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или
понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске поште или факсом, дужни
су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5.13 Обавештење о начину на који се могу захтевато додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и контроли код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, 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.
Наручилац може да захтева од понуђача да појединачно разјасни своју понуду, укључујући и
анализу јединичних цена. Захтев за разјашњење, као и одговор треба да буду достављени писаним
путем али у одговору не може да буде промена у цени осим оних цена за које се тражи разјашњење
грешака које је наручилац открио за време провере понуда.
Понуде за које се установи да су исправне, одговарајуће и прихватљиве биће проверене
рачунски.
Грешке које се установе исправиће се на следећи начин:
уколико постоји разлика у износима израженим бројем и словима – меродаван је износ
изражен словима;
уколико постоји неслагање између наведеног износа добијеног сумирањем умношка
јединичних цена и количина како је наведено, а по мишљењу наручиоца није очита
грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродавна је јединична цена, а
укупан износ који је наведен биће коригован;
уколико је нетачно исказан збир износа појединачних услуга, исти ће бити коригован за
утврђену разлику, и тако коригован чиниће део укупно понуђене вредности услуга.
Износ наведен у обрасцу понуде ће бити исправљен према горе наведеном поступку уз
сагласност понуђача и сматра се обавезним са понуђача. Ако понуђач не прихвати исправљену
понуду, његова понуда се одбија, а средство обезбеђења уз понуду је наплативо.
5.14 Китеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен
оном понуђачу који понуди краћи рок испоруке материјала.
5.15 Обавештење из чл.74. ст.2. и 75. ст.2. Закона о јавним набавкама
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
5.16 Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно заинтересовано лице
које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавакама указао Наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда а након истека рока из претходног става, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Ако се захтев подноси непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац захтева
мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора
се послати препоручено са повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је
захтев поднет дана када је пријем одбијен.
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; назив
и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде
доказују; потпис подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156.Закона о јавним набавкама.
Такса у износу од 120.000,00 динара уплаћује на рачун Буџета Републике Србије бр.840-3067884506.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама,
прихватиће се:
5. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи
следећ елементе:
4. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
5. да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора податак да је
налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
6. износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши;
7. број рачуна: 840-30678845-06;
8. шифру плаћања: 153 или 253;
9. позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
10. сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
11. корисник: буџет Републике Србије;
12. назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева заз аштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
13. потпис овлашћеног лица банке.
4. Налог за уплату, први примерак – оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати наведене под
тачком 1.
5. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор – потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1. осим оних наведених под првом и последњом алинејом, за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава).
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6. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1. , за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Детаљније информације и примере попуњених налаога можете видети на интернет страници
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
5.17 Рок за закључење уговора о јавној набавци
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
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6.ОБРАСЦИ
1. Образац понуде
Понуда број ______________ од ___ / ___ . 2018.године за јавну набавку добара у
отвореном поступку – набавка материјала за јавну расвету, редни број 1.1.1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Текући рачун
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
2) Понуду дајем (заокружити):
а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Пословно име или скраћени назив из
регистра АПР
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Законски заступник
Име особе за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса

3) Понуђена цена:
Вредност без ПДВ-а: ………………………………………………
Вредност ПДВ-а:

динара

………………………………………………

динара

Укупна вредност са ПДВ-ом: ……………………………………..
(словима:...............................................................................................................................

динара
динара)

4) Испоручена добра Наручилац ће плаћати на основу примљених фактура у Законом
одређеном року, до 45 дана, од дана пријема и овере истих.
5) Рок важења понуде:____ дана од дана отварања понуда (не краћи од 45 дана од дана
отварања понуда).
6) Рок за испоруке добара: по потреби Наручиоца, на адресу Наручиоца, у року од _____
дана (максимум 10 дана) од дана достављања наруџбенице од стране Наручиоца, а иста
морају испуњавати важеће стандарде.
7) Гарантни рок за испоручен материјал , преноси се гарантни рок произвођача добара.

При састављању ове Понуде, поштовали смо све обавезе које произилазе из важећих
прописа и стандарда за испоруку ове врсте добара. .

Датум:
_____________________
Место:
_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

_____________________________
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6.2 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014.
14/2015 и 68/2015) а у поступку јавне набавке добара – набавка материјала за јавну расвету, редни
број 1.1.1 Понуђач _______________________________________________ са седиштем у
________________________ ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу
изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
ауторских права интелектуалне својине.
Датум: ___ / ___ . 2018. год.
Место: ___________________________
М.П.

потпис овлашћеног
лица понуђача
______________________
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6.3 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014.
14/2015 и 68/2015) а у поступку јавне набавке добара – набавка материјала за јавну расвету, редни
број 1.1.1. подизвођач ____________________________________________ са седиштем у
_________________________ ул. _________________________________ бр. ____, даје следећу
изјаву:
ИЗЈАВА
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац
ауторских права интелектуалне својине.
Датум: ___ / ___ . 2018. год.
Место: ___________________________
М.П.

потпис овлашћеног
лица подизвођача
______________________
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6.4 Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона
На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/12,
14/2015 и 68/2015), а у поступку јавне набавке добара – набавка материјала за јавну расвету, редни
број 1.1.1.понуђач _____________________________са седиштем у _________________________
ул. ___________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗАКОНА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам обавезне
услове из члана 75. став 1-4 Закона, односно услове из тачке 4.1.1. подтачке 1-3 конкурсне
документације, у поступку јавне набавке добара – набавка материјала за јавну расвету, редни број
1.1.1 и поседујем све доказе захтеване конкурсном документацијом у предметном поступку јавне
набавке.
Потписивањем ове изјаве, обавезујем се да ћу, на позив Наручиоца у року од 5 дана,
доставити на увид све доказе о испуњености услова из чл.75. Закона, односно доказе о
испуњености услова из тачке 4.1.1. подтачке 1-3 конкурсне документације а чију испуњеност
потврђујем овом изјавом.
Датум: ___ / ___ . 2018. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________

Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се
ради о заједничкој понуди)
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6.5 Образац изјаве о независној понуди
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” број 124/2014. 14/2015 и
68/2015), а у поступку јавне набавке добара – набавка материјала за јавну расвету, редни број 1.1.1.
Понуђач ___________________________________ са седиштем у _____________________ ул.
________________________________ бр. ____, даје следећу изјаву:
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: ___ / ___ . 20___. год.
Место: ___________________________
потпис овлашћеног лица
М.П.
______________________

У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, Наручилац ће одмах
обавестити организацију за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача (уколико се ради о
заједничкој понуди)
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6.6 Образац трошкова припреме понуде
Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за јавну набавку добара – набавка материјала за јавну расвету, редни број 1.1.1.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом
Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тржио
накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
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7. МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОР
о јавној набавци добара –
набавка материјала за јавну расвету
редни број 1.1.1.
закључен између:
Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица, ул.Краља
Петра Првог бр.5, које заступа начелник Саша Бугаџија, ПИБ:105935357, МБ:08898774,
шифра делатности: 8411, у даљем тексту, и
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________ у даљем тексту: Добављач.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012 и
14/2015) спровео поступак јавне набавке добара у отвореном поступку чији је предмет
набавка материјала за јавну расвету, редни број 1.1.1;
да је Добављач дана ___ / ___ .2018.године доставио Понуду број _______________ од ___ /
___.2018.године која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне
документације а која је саставни део уговора;
да је Наручилац у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, применом критеријума
најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број:_____________ од ___ /
___.2018. године којом је уговор доделио Добављачу.
Члан 2.
Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком добара –
набавка материјала за јавну расвету, у свему према понуди Добављача број:________________ од
___ / ___.2018.године.
Обавезује је се Добављач да за потребе Наручиоца изврши испоруку добара за јавну
расвету, у свему према конкурсној документацији и својој понуди из става 1. овог члана а која чини
саставни део овог уговора.
Члан 3.
Вредност добара :
1. Вредност без обрачунатог ПДВ-а: .................. __________________________ динара,
2. Вредност ПДВ-а: .............................................. __________________________ динара,
3. Укупна вредност са ПДВ-ом: .......................... __________________________ динара.
(словима: ............................................................................................................................ динара)
Коначну вредност испоручених добара, уговорне стране ће утврдити након завршетка посла,
коначним обрачуном, а на основу стварно испоручених добара, по јединичним ценама из понуде
Добављача.
Уговорне стране сагласно констатују да су јединичне цене дате у понуди из члана 2. овог
Уговора фиксне и не могу се мењати.
Члан 4.
Обавезује се Добављач да приликом закључења уговора преда Наручиоцу регистровану,
сопствену, соло, бланко меницу за добро и у року извршења обавеза са доказом о регистрацији,
картоном депонованих потписа (са печатом банке у у којој се води текући рачун) и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ39 од 41

а, с роком важења 30 дана дужим од рока извршења услуга. Наручилац ће уновчити меницу
уколико добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором о јавној набавци.
Члан 5.
Испоручена добра Наручилац ће плаћати Добављачу на основу примљених фактура за
испоручен материјал..
Обавезује се Наручилац да плаћање испорученог материјала изврши у законском року, до 45
дана, од дана пријема материјала и испостављања веродостојна исправе..
Члан 6.
Рок за испоруку добара која су предмет овог Уговора износи ___ дана (максимум 10
дана) од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца, франко магацин наручиоца.
Члан 7.
Добављач се обавезује да испоручи добра која одговарају важећим домаћим стандардима,
техничким нормативима и техничкој спецификацији и захтевима из конкурсне документације.
Члан 8.
Уговарачи су сагласни да Наручилац има право да у року од 5 дана од дана пријема материјала,
врати добављачу материјал који има надостатке у погледу техничких карактеристика одређених
конкурсном документацијом, а Добављач се обавезује да таква добра замени технички исправним
добримаи испоручи их у року од три дана. Враћање, замена и поновна испорукадобара падају на
терет Добављача.
Члан 9.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови или мањкови добара у
односу на утврђени предмер добара до 10%, исплата тих добара извршиће се у складу са овим
уговором по понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови и мањкови добара не прелазе
укупно уговорени износ.
Члан 10.
Добављач је сагласан да се након закључења уговора а искључиво на основу одлуке
Наручиоца, може повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности овог
уговора.
У случају из претходног става Наручилац је дужан да поступи сходно члану 115. ст.5. Закона
о јавним набавка.
Члан 11.
Рок из члана 6. овог Уговора може се продужити у случају више силе, за онолико времена
колико је трајао утицај више силе.
Утврђивање новог рока утврдиће уговорне стране писаним споразумом.
Члан 12.
У случају прекорачења рока из члана 6. овог Уговора, а које су настале кривицом
Добављача, исти се обавезује да плаћа уговорну казну у висини од 0.2% дневно од укупне
вредности предмета овог уговора, за сваки дан прекорачења рока.
У случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења или доцње или несавесног или
неквалитетног или делимичног извршења, а која превазилази вредност уговорне казне, Наручилац
има право да захтева и накнаду штете.
Уколико обрачуната казна пређе износ од 5% од укупне уговорене цене, Наручилац има
право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла и испуњење
уговорних обавеза.
Члан 13.
Наручилац и Добављач сагласно изјављују да се у погледу гарантног рока преноси гарантни
рок произвођача добара.
Добављач је дужан да квалитативне недостатке отклања у гарантном року о свом трошку у
року од највише 3 (три) дана од дана пријема позива Наручиоца да отклони уочене квалитативне
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недостатке.
Добављач се обавезује да надокнади сву штету насталу као последица квалитативних
недостатака.
У случају да Добављач не отклони квалитативне недостатке у року из става 2. овог члана,
Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Добављача.
Члан 14.
За отклањање грешака у гарантном року Добављач се обавезује да даном потписивања
уговора достави Наручиоцу Регистровану, сопствену, соло, бланко меницу за отклањање грешака
у гарантном року са доказом о регистрацији, картионом депонованих потписа и меничним
овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудски иницирати наплату у висини од 10% од понуђене цене без обрачунатог ПДВ-а,
с роком важења 30 дан дужим од гарантног рока. Меница мора бити регистрована у Регистру
меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном
промету (“Сл.Лист СРЈ” бр.3/02 и 05/03 и “Сл.Гласник РС” бр.43/04, 62/06, 111/09 – др.закон и
31/11).
Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач након завршетка посла, у гарантном року,
не буде испуњавао уговорне обавезе, или их не буде испуњавао квалитетно и савесно, односно
уколико не буде извршио своју обавезу отклањања грешака, односно квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, односно уколико не буде поступао у
роковима и на начин прописан уговором о јавној набавци током гарантног рока..
Члан 15.
Свака од уговорних страна има право на раскид Уговора у случају неиспуњења уговорних
обавеза друге уговорне стране.
О својој намери да раскине Уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим протеком рока од 5 дана од дана пријема писаног
обавештења.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за
све оно што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају
споразумно, а ко то не буде могуће, утврђује се надлежност стварно надлежног суда у Сремској
Митровици.
Члан 18.
Уговорне стране сагласно изјављују да им је уговор прочитан и протумачен, те га без
примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

___________________________

___________________________
начелник
Саша Бугаџија

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, и носилац посла и сваки од
понуђача из групе понуђача потписују и печатом оверавају Модел уговора.
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