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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Назив Наручиоца: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" акционарско друштво, Београд 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

 

Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com 

 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

Врста поступка јавне набавке мале вредности: Јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: Добра 

 

Опис предмета набавке назив и ознак из општег речника набавке: Набавка  материјала за 

потребе мерења и испитивања у електроенергетици – 38300000 – мерни инструменти, у 

количини од: 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

резервни делови за потребе одржавања рачунара 

р. 

бр. 
Назив артикла J.м Koличина 

1. Алкална батерија АА LR6 1,5V ком 40 

2. Алкална батерија 6LR61 (MN1604) 9V ком 15 

3. 

Аку батерија за термовизијску камеру 

FLIR Therma CAM™ E2,   Li-Ion, 7,2V, 

1,8Ah по узорку 

ком 2 

4. 

Реагенс боце (тегле) 1000ml од провидног 

стакла са брушеним стакленим чепом за 

узорковање трафо уља 

ком 25 

5. Комплет електричарског алата са торбом комплет 1 

6. Преносна акумулаторска LED лампа комплет 3 

7. Унимер аналогни 10А АC/DC ком 9 

8. Ампер клешта за брзу проверу уземљења ком 1 

9. 
Пунњач за АА 1,2V, 2700Ah, Ni-MN 

батерије 
ком 2 

10. Батерија пуњива Ni-MN AA 1,2V, 2500Ah ком 8 

11. Крокодил штипаљке 40mm ком 10 

12. Крокодил штипаљке 60mm ком 20 

13. Ампер кљешта 34mm, 0-600A ком 1 

Понуде се подносе и оцењују за комплетну спецификацију. Понуда понуђача 

који не понуди добра у траженој количини, у целости, сматраће се 

неприхватљивом и као таква неће бити узета у разматрање приликом 

оцењивања.   

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

         Критеријум за доделу уговора  је најнижa понуђена цена.  Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу цену предност ће имати понуда у којој је дат краћи 

рок испоруке. Уколико понуде са идентичном најнижом ценом имају и идентичан 

рок испоруке, предност ће имати понуда са дужим роком  важења понуде (опција 

понуде). 

   Све понуде које буду оцењене као одговарајуће биће рангиране применом 

критеријума најнижe понуђенe ценe. Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да 

закључи уговор о јавној набавци мале вредности, Наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка јавне набавке мале вредности на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног 

порекла, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл. 

Гласник број 124/12 од 29.12.2012. године). Домаћи понуђач доказује порекло добара 

потврдом из Привредне Коморе Србије. 

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је 

конкурсна документација доступна: 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

- са интернет странице Наручиоца www.zeleznicesrbije.com 

- са Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

Понуда се припрема и подноси у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12), Позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, као и предузетници која 

испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12).  

Понуђач  је дужан да понуду  сачини у свему према упутству Наручиоца и да 

је достави у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда тј. 

најкасније до 20.07.2015. год. до 11:00 часова (по локалном времену), без обзира на 

начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад - Сектор за набавке и 

централна стоваришта, канцеларија бр. 15, Ул. Здравка Челара 14а, 11000 

Београд, Република Србија. 

Понуђач је у обавези да понуду достави у запечаћеном омоту - коверти, на 

којој се, на предњој страни, ставља заводни печат понуђача, назначава број и датум 

понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку мале вредности материјала за 

потребе мерења и испитивања у електроенергетици, број 39/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ". Понуђачи су дужни да на полеђини омота назначе назив, адресу, 

телефон, е-маил адресу и име контакт особе. 

Коверат мора бити затворен на начин да се приликом отварања понуда са 

сигурношћу може утврдити да се отвара први пут. Понуде које не буду затворене на 

начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут 

отварају и на којима не пише број и назив јавне набавке мале вредности, биће 

враћене понуђачу неотворене.  

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми 

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања 

понуде. Понуђач копију менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и 

потврдом пословне банке, уз понуду, доставља повезану на начин који онемогућава 

убацивање или уклањање документа након отварања понуде, заједно са осталим 

документима, а оригинал менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и 

потврдом пословне банке, уз понуду доставља неоштећен. 

Понуда достављена по истеку рока за подношење, сматраће се 

неблаговременом и неће се отварати, а Наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење 

понуда тј. 20.07.2015. год. са почетком у 12:00 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије", ад у Београду, Здравка Челара 14а, соба 33. 

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Учесник у поступку јавног отварања понуда - понуђач дужан је да најкасније 

пре почетка поступка јавног отварања понуда, достави овлашћење за учешће у 
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поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у 

јавном отварању и то: презиме и име, број личне карте, СУП који је издао и ЈМБГ. За 

стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које 

долази. 

Рок за доношење одлуке: 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 10 дана од 

дана јавног отварања понуда 

Служба за контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта: факс: 

011/3290740, е-mail: nabavkа@srbrail.rs, радним данима од 10-14 часова. 

 

 

 

 

2. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ И ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

2.1. Обавезна садржина понуде: 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач достави уз понуду све податке 

по захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и ако испуни све услове 

под којима се спроводи поступак јавне набавке мале вредности. 

 

2.1.1. Образац понуде са Обрасцем структуре цене(Образац бр. 1 , Образац бр. 2) 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1” са „Обрасцем 

структуре цене – Образац бр. 2"(дато у одељку 4. Конкурсне документације).   

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач ће такву 

грешку отклонити на начин што ће погрешно написане речи, текст, заокружену 

опцију, погрешно наведене цифре и сл. -  прецртати, с тим да прецртано остане 

читљиво, а након тога, поред исправљеног дела понуде ставити потпис овлашћеног 

лица понуђача и извршити оверу печатом. У случају подношења заједничке понуде 

исправку грешке оверава овлашћени члан групе понуђача.  

 

2.1.2. Подаци о понуђачу у заједничкој понуди и о подизвођачу 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњене, оверене печатом и потписане 

од стране овлашћеног лица понуђача обрасце (дато у одељку 4. конкурсне 

документације): 

- „Подаци о понуђачу у заједничкој понуди – Образац бр. 1а” (уколико се понуда 

подноси заједнички).  

- „Подаци o подизвођачу – Образац бр. 1б” (уколико се понуда подноси са 

подизвођачем).  

 

2.1.3. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и испуњење 

уговорених обавеза 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђач, уз 

понуду, доставља бланко соло меницу са меничним овлашћењем, на износ од пет 

(5%) процената од вредности  понуде, без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана 

дужим од опције понуде.    

Понуђач, уз понуду, доставља и копију депо картона лица овлашћених за 

потписивање и потврду пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије. 

 

Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да, у 

моменту потписивања уговора, достави Наручиоцу, као средствo финансијског 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза, бланко соло меницу са меничним 
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овлашћењем и потврдом пословне банке која представља доказ да је меница 

регистрована код Народне банке Србије,  у износу од 10% од вредности Уговора 

без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у  целости. 

Ако се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне 

обавезе, понуђач je у oбaвeзи дa Наручиоцу дoстaви нoвo мeничнo oвлaшћeњe нa 

исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo 

извршeњe пoслa, према условима из Модела уговра, односно уговора. 

Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ 

од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање 

спорова. 

Наручилац не може вратити средство финансијског обезбеђења понуђачу, пре 

истека рока трајања, осим ако је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим 

средством. 

 

2.1.4. Образац о достављеним документима у понуди (Образац бр. 3) 

Понуђач уз понуду доставља попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача „Образац о достављеним документима у понуди - Образац 

бр. 3” (образац из одељка 4. Конкурсне документације).  

Документи на основу које се доказује испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности наведени су у Обрасцу бр. 3 (дато 

у одељку 4. конкурсне документације) и детаљно описани у Упутству за 

доказивање испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности (дато у одељку 3. Конкурсне документације). 

 

2.1.5. Изјава на сопственом меморандуму о прихватању обавезе достављања 

бланко соло менице за добро извршење посла у моменту закључења уговора 

(модел изјаве -Образац бр. 4).  

 Уз понуду, понуђач доставља изјаву на меморандуму понуђача да ће 

приликом потписивања уговора издати бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем, депо картоном  и потврдом  пословне банке која представља 

доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије, у износу 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а  са роком важности 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење набавке у целости, на име  гаранције за добро 

извршење посла (модел изјаве –Образац бр. 4 – дат у одељку 4. конкурсне 

документације). Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, 

мањи износ од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за 

решавање спорова. 

 

2.1.6. Модел уговора 

Mодел уговора, понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора (дато у одељку 5. Конкурсне документације).  

 

2.2. Језик 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико било који део понуде 

буде достављен на страном језику, потребно је доставити и превод на српски језик 

од овлашћеног судског тумача за тај језик. 

У случajу спoрa, рeлeвaнтнa су документa из понуде преведенa на српски језик.  

 

2.2.а Валута понуде 

Све вредности у понуди Понуђач исказује у динарима (РСД). 
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2.3. Облик понуде 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у А4 формату. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 

су саставни део Конкурсне документације и прилаже доказе наведене у Конкурсној 

документацији. Сви документи поднети у понуди морају бити повезани тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуђач подноси 

понуду у затвореној коверти тако да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

2.4. Образац трошкова припреме понуде–(Образац бр. 5) 

Понуђач може доставити попуњен и оверен „Образац трошкова понуде“ - 

Образац бр. 5 (дат у одељку 4 .Конкурсне документације), у ком наводи трошкове 

припреме понуде у смислу члана 88 ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије 124/12). 

2.5. Понуде са варијантама 

Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће 

одбијена као неприхватљива. 

2.6. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач један део набавке спроводи преко подизвођача дужан је, да 

у склопу своје понуде, достави списак подизвођача те да за сваког од подизвођача 

поднесе документацију, којом се доказује испуњеност услова од стране подизвођача, 

предвиђену одељком 3. Конкурсне документације. Понуђач који ангажује 

подизвођача дужан је да у делу понуде предвиђеном за то, наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује и као подизвођач. 

2.7. Подношење заједничке понуде 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду за сваког од понуђача 

мора бити поднета документација, којом се доказује испуњеност тражених 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности. Саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности, 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 који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди. 

2.8. Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

2.9. Поверљивост података и документације 

Уколико, у складу са Законом о јавним набавкама, понуђач сматра да је 

документ који доставља у оквиру понуде поверљив, треба на видном месту да 

обележи тај документ са „ПОВЕРЉИВО“. Неће се сматрати поверљивим цена и 

остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирања понуде. 
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2.10. Додатне информације или појашњења 

Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном облику, тражити од 

Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде путем факса на број 

011/3290740, е-пошта: nabavkа@srbrail.rs  или поштом на адресу: 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта 

Здравка Челара 14а, 11000 Београд 
са назнаком: 

 

 „Појашњење Конкурсне документације за сачињавање понуда  за набавку   

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици,  јавна 

набавка мале вредности број 39/2015“  

 

Наручилац ће у року од 3 дана, у писаном облику одговорити потенцијалном 

понуђачу, а одговор ће истовремено објавити и на Порталу Управе за јавне набавки, 

својој интернет страници. 

2.11. Измене и допуне конкурсне документације 

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно 

у року дефинисаном Законом о јавним набавкама, изврши измену и допуну 

Конкурсне документације. Свака измена и допуна Конкурсне документације биће 

објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници 

Наручиоча www.zeleznicesrbije.com   Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуде, 

Наручилац ће продужити рок за достављање понуде. Обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца www.zeleznicesrbije.com   

 

2.12. Измена, допуна и опозив понуде 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у смислу члана 

87. став 6. ЗЈН, у року и на начин који је одређен за подношење понуде у Позиву за 

подношење понуде објављеном на интернет страници Наручиоца: 

www.zeleznicesrbije.com, на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs   

 Пoнуђaч мoжe измeнити, дoпунити или oпoзвати свojу пoнуду писaним 

oбaвeштeњeм прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa.  

Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, пoнуђaч нe мoжe измeнити, дoпунити, 

ни oпoзвaти пoднeту пoнуду. 

Свaкo oбaвeштeњe o измeнaмa, дoпунaмa или oпoзиву пoнудe, кoje сe дoстaви 

Нaручиoцу прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe, трeбa дa будe припрeмљeнo, 

зaпeчaћeнo, oзнaчeнo и дoстaвљeнo aнaлoгнo дaтoм упутству зa пaкoвaњe, пeчaћeњe 

и oзнaчaвaњe сaмe пoнудe, с тим штo сe нa прeдњoj стрaни кoвeртa у кoмe сe пaкуje 

измeнa/дoпунa/oпoзив пoнудe дoдaje рeч: «измeнa» или «дoпунa» или «oпoзив», у 

зaвиснoсти oд тoгa штa сe у кoвeрту нaлaзи. 

     Понуђач не може повући нити мењати понуду после рока за подношење 

понуда, а уколио то ипак учини или уколико не потпише уговор када је његова 

понуда изабрана, Наручилац је овлашћен да уновчи финансијско средство 

обезбеђења за озбиљност понуде. 

2.13. Рок испоруке 

 Рок испоруке износи максимално 30 дана, од дана поруџбине. 

 Сукцесивне испоруке нису дозвољене. 

 

      2.14.  Место реализације испоруке 

Испорука: Стовариште Наручиоца (Београд). 

 

mailto:nabavk?@srbrail.rs
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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2.15. Цена и начин плаћања 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи укупну понућену цену са и без ПДВ-а која 

се изражава у RSD, на претходно дефинисаном паритету.  
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправне фактуре за испоручену 

робу. Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање понуда ће се 

оценити као неприхватљива.  Након извршене испоруке, Испоручилац испоставља 

фактуре на адресу ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ акционарско друштво, Сектор за набавке и 

централна стоваришта, Здравка Челара 14а, 11000 Београд.  Рачун мора бити издат 

у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и подзаконским 

актима.  

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од 

Наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 

 

2.16. Разлози за одбијање понуде 

 Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим 

понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 

документацији 
 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке мале вредности: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама,  

- учинио повреду конкуренције, 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци мале вредности, након што му је уговор додељен, 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се 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 јавне набавке мале вредности, за перод од претходне три године. 

Доказ из претходног става може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне 

набавке мале вредности или испуњења уговорних обавеза ; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци мале вредности лица 

која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из претходног става, тачка 1), 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке мале вредности истоврстан. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке мале вредности истоврстан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу. 
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2.17. Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора  је најнижa понуђена цена. Све понуде које буду 

оцењене као одговарајуће, биће рангиране применом критеријума: најнижа понуђена 

цена.  

 Ако понуђач, коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној 

набавци мале вредности, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем.  

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности на 

основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 

уговора.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, предност ће имати понуда у 

којој је дат краћи рок испоруке. Уколико понуде са идентичном најнижом ценом 

имају и идентичан рок испоруке, предност ће имати понуда са дужим роком  важења 

понуде (опција понуде). 

У случају да постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег и страног 

порекла, примењиваће се одредбе члана 86. Закона о Јавним набавкама („Сл. 

Гласник број 124 од 29.12.2013. године). Домаћи понуђач доказује порекло добара 

потврдом из Привредне Коморе Србије. 

 

2.18. Изјава о независној понуди (Образац бр.6) 

Понуђач доставља изјаву (Образац бр.6 - дат у одељку 4 .Конкурсне 

документације) да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуду 

подноси независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим лицем 

 

2.19. Поштовање обавеза проистеклих из других важећих прописа(Образац бр.7) 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. Наканду за коришћење патената коришћених у изради 

понуде, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe 

трeћих лицa снoси пoнуђaч - Образац бр. 7“ (дато у одељку 4. Конкурсне 

документације). 

 

2.20.  Изјава о издавању бланко соло менице  за додатно обезбеђење уговорних 

обавеза – уз понуду, понуђач доставља изјаву на меморандуму понуђача за 

издавање бланко соло менице са меничним овлашћењем, депо картоном  и 

потврдом  пословне банке која представља доказ да је меница регистрована код 

Народне банке Србије, у износу 15% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 

целости, на име  гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза (модел 

изјаве -Образац бр. 8 – дат у одељку 4. конкурсне документације).  Поднета бланко 

соло меница, са меничним овлашћењем, не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који 

одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање спорова.  
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води 

Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке.  

 

2.21. Одлука о додели уговора 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

2.22. Достављање одлуке и обавештење о закљученом уговору 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 

3 (три) дана од дана доношења одлуке. Обавештење о закљученом уговору о јавној 
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набавци мале вредности објавиће се на Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора. Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од 

истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 

набавкама. 

 

2.23. Заштита права понуђача   

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке мале 

вредности, повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, 

односно поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите 

права понуђача (члан 148.-159. Закона о јавним набавкама). 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

Наручиоцу, на адреси Наручиоца: Београд, Здравка Челара 14 а, канцеларија број 15-

писарница. 

 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 2 дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: из Републике 

Србије – Уплате таксе из Републике Србије и из иностранства – Уплата таксе из 

иностранства: се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права 

понуђача http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Уплату таксе за подношење захтева за заштиту права извршити:  

- на број жири рачуна: 840-30678845-06 ,  

- шифра плаћања : 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос)  

- позив на број : број или ознака предметне јавне набавке ,  

- сврха уплате : такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне 

набавке ,  

- корисник : буџет Републике Србије.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о закључењу Уговора такса износи 

40.000,00 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 

мале вредности или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о закључењу Уговора или обустави поступка, такса износи 40.000,00 динара. 
 

2.24. Додатна објaшњења, контрола и допуштене исправке 

    Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача након 

отварања понуда и вршити контролу код понуђача у складу са чл. 93. Став 1. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12). 

        

 

 
3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку 

јавне набавке мале вредности и то: 

а) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ субјеката који води 

Агенција за привредне регистре или други извод из регистра надлежног органа (која 

се издаје сходно чл. 12. Закона о регистрацији привредних субјеката („Сл. Гласник 

РС“ бр. 55/2004 и 61/2005). За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и 

оверава овлашћени орган – институција земље понуђача), 

б) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђен за 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре (ИЗВОД ИЗ 

КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка правног лица; ИЗВОД 

ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА за организовани криминал 

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ; УВЕРЕЊЕ ИЗ КАЗНЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈКСЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА према месту рођења или према месту пребивалишта ЗА ЗАКОНСКОГ 

ЗАСТУПНИКА-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да за 

сваког заступника достави уверење из казнене евиденције-да понуђач и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђен за кривично дело против привреде, кривично дело 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело 

преваре).  

в) да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објављивања позива за подношење понуда (ПОТВРДА 

ПРИВРЕДНОГ И ПРЕКРШАЈНОГ СУДА да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности. За нерезидентне понуђаче тражени документ издаје и оверава 

овлашћени орган – институција земље понуђача). 

г) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији (ПОТВРДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ да је 

понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине, и ПОТВРДА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Управе јавних прихода да је понуђач измирио доспеле 

порезе и друге јавне дажбине у јединици локалне самоуправе (обе потврде се издају 

сходно чл. 161. Закона о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 

31/2001).Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, потребно је да 

достави Потврду Агенције за приватизацију (потврда се издаје сходно чл. 10. Ст. 2. 

Закона о агенцији за приватизацију „Сл. Гласник РС“ бр. 38/2001 и 135/2004). 

 

Начин доказивања испуњености обавезних услова: Доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова 

из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, понуђач доказује достављањем писане 

изјаве дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу (Образац бр. 9 – 

дат у одељку 4. конкурсне документације). 

 

 

3.2. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ДОКАЗИМА ИЗ ОДЕЉКА 3.1 И 3.2. 

Испуњеност обавезних услова се доказује Изјавом понуђача (Образац бр. 9), а 

остали докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац  може, пре доношења одлуке о додели уговора, тражити од понуђача, 

чија је понуда, на основу извештаја комисије за јавну набавку мале вредности, 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа, сходно члану 79. ЗЈН. Исти морају да испуњавају следеће: 

- Докази из одељка 3.1., тачака б), в) и г) не могу бити старији од два месеца од 

дана отварања понуда. Доказ из тачке в) мора бити издат након обављивања 

позива за достављање понуда. 

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из одељка 3.1, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе.  

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 

достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из тачке 3.1. 
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Уколико група понуђача доставља понуду, сваки понуђач из групе понуђача 

дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из 

тачке 3.1, а остале услове испуњавају заједно. 

- Доказивање испуњености обавезних услова  из члана 75. Закона о јавним 

набавкама за предузетника и физичка лица врши се у складу са члановима 22. 

и 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испњености услова („Сл. 

Гласник РС“ 029/2013).  

- Уместо доказа  из одељка 3.1., тачака а), б), в) и г), понуђачи који су сходно 

члану 78. ЗЈН уписани у регистар Понуђача, достављају изјаву, потписану и 

оверену од стране одговорног лица понуђача у којој се наводи где се подаци о 

испуњености обавезних услова налазе, односно на којој интернет страници, уз 

коју се прилаже копија извода из Регистра понуђача Агенције за привредне 

регистре са бројем и датумом регистрације. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке мале вредности 

број 39/2015 која наступи до доношења Одлуке, односно закључења Уговора и да је 

документује на прописан начин. 

 

 

 

 

 

4. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ ОБАВЕЗНУ САДРЖИНУ ПОНУДЕ  
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Образац бр. 1 
Број понуде:_______________    

 Датум:____________________ 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ПОТРЕБЕ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ 

Број 39/2015 
 

на основу јавног позива за подношење понуде за јавну набавку мале вредности 

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици, број 39/2015: 

Назив понуђача:__________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 

Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 

Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 

Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________ 

Лице за контакт_________________________________________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

  

  

  

 

Р. 

бр 

Oпис зaхтeвaног 

материјала за потребе 

мерења и испитивања у 

електроенергетици 

Oпис пoнуђeнoг материјала 

за потребе мерења и 

испитивања у 

електроенергетици 

Ј.м. 
Кoлич

инa  

Пoнуђeнa јед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

цeнa бeз ПДВ-a  

(у РСД) 

Укупна 

пoнуђeнa цена 

без ПДВ-а          

(у РСД) 

1. 
Алкална батерија АА LR6 

1,5V 
Назив:  ком 40   

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 Oзнака: АА LR6 Oзнака:  

Напон:1,5V Напон: 

Рок важења: најмање 12 

месеци од дана пријема у 

магацин Наручиоца 

Рок важења: 

2. 
Алкална батерија 6LR61 

(MN1604) 9V 
Назив:  ком 15   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 Ознака: 6LR61 (MN1604) Ознака: 

Напон: 9V Напон: 

Рок важења: најмање 12 

месеци од дана пријема у 

магацин Наручиоца 

Рок важења: 

3. 

Аку батерија за 

термовизијску камеру  

FLIR Therma CAM™ E2,   

Li-Ion, 7,2V, 1,8Ah (по 

узорку)* 

Назив:  ком 2   
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Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Намена: за термовизијску 

камеру FLIR Therma CAM™ 

E2 

Намена: за термовизијску 

камеру FLIR Therma CAM™ 

E2 

Врста батерије: Li-Ion Врста батерије:  

Напон: 7,2V Напон:  

Капацитет: 1,8Аh Капацитет:  

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

4. 

Реагенс боце (тегле) 1000ml 

од провидног стакла са 

брушеним стакленим 

чепом за узорковање трафо 

уља 

Назив:  

ком 25   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Материјал: стакло 
Материјал:  

Затварач: брушени стаклени 

затварач 

Затварач:  

Запремина: 1000ml 
Запремина: 

Намена: узорковање трафо 

уља 

Намена:  

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 6 месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

5. 
Комплет електричарског 

алата са торбом 
Назив:  

комп

лет 
1   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

 

Торба– 1 ком: одговарајућа 

за смештај и ношење 

наведеног алата  

Материјал од ког је израђена: 

од отпорног полиестера 

Дно торбе: отпорно на влагу, 

ојачано са две шине са 

спољашње стране ради 

стабилности 

Затварање: са преклопним 

поклопцем  

Додатни каиш за ношење 

преко рамена: са ојачаним 

ивицама 

Дршка за ношење: чврста, 

метална 

Џепови спољни: 5 џепова са 

спољашње стране са 

преклопним поклопцем 

Унутрашњи џепови: 10 

унутрашњих џепоба и 8 

петљи погодних са ситан 

алат и материјал 

Носивост: 12kg 

Слична типу: торба за 

инсталатере 116.04 или 

одговарајуће 

Торба-1ком:  
 

 

Материјал од ког је израђена:  

 

Дно торбе: 

 

 

  

Затварање:  

 

Додатни каиш за ношење 

преко рамена:  

 

Дршка за ношење:  

 

Џепови спољни:  

 

 

Унутрашњи џепови:  

 

 

 

Носивост:  

 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Ручна преносна лемилица – 

1ком: 

Ручна преносна лемилица – 

1ком: 
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Напајање:230V AC  

Снага:25W 

Температура: +410°C 

Врх: 1,2mm 

Слична типу: Weller 25W 

SPI27 или одговарајуће 

Напајање:  

Снага: 

Температура:  

Врх:  

 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Одвијач пљоснати 

изоловани – 5 ком: 
- 0,4x2,5mm (C/L): 

75/160mm – 1ком 

- 0,5x3,0mm (C/L): 

100/185mm -1ком 

- 0,6x3,5mm (C/L): 

100/185mm- 1ком 

- 0,8x4,0mm (C/L): 

100/185mm- 1ком 

- 1,0x5,5mm (C/L): 

125/225mm- 1ком 

Одвијач пљоснати 

изоловани – 5 ком: 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Одвијач крстасти изолован 

– 5ком: 
- врх PHO (C/L): 

60/145mm – 1kom 

- врх PH1 (C/L): 

80/180mm – 1kom 

- врх PH2 (C/L): 

100/210mm – 1kom 

- врх PH2 (C/L): 

280/365mm – 1kom 

- врх PHO (C/L): 

25/87mm – 1kom 

Одвијач крстасти изолован 

– 5ком: 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Врх свих одвијача: израђен 

од хром-ванадијум-

молибдена, бруниран,  

Стабло: хромирано 

Изолација: трокомпонентна 

Изолација: VDE B1 1˂000V 

Стандард: EN60900:2004 

Врх свих одвијача:  

 

 

Стабло:  

Изолација:  

Изолација:  

Стандард:  
 

Сечице електроничарске- 

1ком: 
Израда: од посебног челика 

за алат, издржљиве дршке 

Димензије: (L) 115mm (A) 

8,2mm (C) 13,5mm 

Сечице електроничарске- 

1ком: 
Израда:  

 

Димензије: 

 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Сечице електричарске косе 

– 1 ком: 

Дужина:160мм 

Квалитет сечења: Ø 0,5mm 

(210-250N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Резне ивице: индуктивно 

каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Сечице електричарске косе 

– 1 ком: 

Дужина: 

Квалитет сечења: 

 

 

Резне ивице:  

 

Чељусти:  

Површина:  

Изолација:  

Стандард:  

Прoизвoђaч: 
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Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Клешта електричарска 

комбинована – 1ком: 

Дужина: 180mm 

Капацитет сечења: Ø 1mm 

(740-830N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Димензије (L/B/C/A): 

180/27/38/10mm 

Резне ивице: индуктивно 

каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Клешта електричарска 

комбинована – 1ком: 

Дужина:  

Капацитет сечења:  

 

 

Димензије (L/B/C/A): 

 

Резне ивице:  

 

Чељусти:  

Површина:  

Изолација:  

Стандард:  

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Kлешта за  пресовање 

хилзни – 1ком: 

Пресека: 0,08-10mm² 
Дужина: 180mm 

Врста: самоподесива зависно 

од величине хилзне 

Механизам:самоопуштајући 

Материјал: хром-ванадијум 

челик, окаљен 

Стандард: DIN 46225 

Слична типу:Knipex 97 53 04 

или одговарајуће 

Kлешта за  пресовање 

хилзни – 1ком: 

Пресека:  
Дужина:  

Врста:  

 

Механизам: 

Материјал:  

 

Стандард:  

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Клешта шпицаста, права – 

1ком: 

Капацитет сечења: Ø 1mm 

(740-830N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Димензије (L/B/C/A/D): 

160/16/49/9/2,5mm 

Резне ивице: индуктивно 

каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Клешта шпицаста, права – 

1ком: 

Капацитет сечења:  

 

 

Димензије: 

 

Резне ивице:  

 

Чељусти:  

Површина:  

Изолација:  

Стандард:  

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Клешта пљосната – 1 ком: 

Димензије (L/B/C/A): 

160/16/49/9mm 

Резне ивице: индуктивно 

каљене 

Чељусти: полиране, 

назубљене унутрашње 

површине 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Клешта пљосната – 1 ком: 

Димензије (L/B/C/A/D):  

 

Резне ивице:  

 

Чељусти:  

Површина:  

Изолација:  

Стандард:  

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Пинцета закривљена 

метална 115мм – 1ком: 

Израђена: од антимагнетног 

и антикиселинског 

нерђајућег челика 

Пинцета закривљена 

метална 115мм – 1ком: 

Израђена:  

 

Прoизвoђaч: 
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Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Пинцета равна метална 

127мм – 1ком: 

Израђена: од антимагнетног 

и антикиселинског 

нерђајућег челика 

Пинцета равна метална 

127мм – 1ком: 

Израђена: 

 

 

Прoизвoђaч: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

  

Виљушкасто окасти 

кључеви – 7ком (по 1 ком 

8,9,10,12,13,14,17 и 19mm): 

Димензије (L/B2/B1/A2/A1): 

- 8mm-

141/13,2/18,5/6,9/3,9 

- 9mm-

152/14,3/21/7,3/4 

- 10mm- 

163/15,9/23/7,5/4,2 

- 12mm- 

186/19,4/26,5/8,5/4,7 

- 13mm- 

199/20,4/29,5/8,5/5,2 

- 14mm- 

210/22/31,5/9/5,2 

- 17mm- 

245/26.1/38/10,5/6,7 

- 19mm- 

268/29,3/42/12/7,2 

Материјал: хром-ванадијум 

хромиран,  

Тврдоћа:DIN 899  

Отвор кључа:DIN 475 i ISO 

691 

Антикорозивна заштита:DIN 

EN 12540 

Стандард:DIN 3113 ISO 7738 

Виљушкасто окасти 

кључеви – 7ком (по 1 ком 

8,9,10,12,13,14,17 и 19mm): 

Димензије (L/B2/B1/A2/A1): 

- 8mm- 

 

- 9mm- 

 

- 10mm-  

 

- 12mm-  

 

- 13mm- 

  

- 14mm-  

 

- 17mm-  

 

- 19mm-  

 

Материјал:  

 

Тврдоћа:  

Отвор кључа: 

 

Антикорозивна заштита: 

 

 Стандард: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

6. 
Преносна акумулаторска 

LED лампа 

Назив:  комп

лет 
3   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Напон напајања: 230V, 50Hz 
Напон напајања:  

Око: 19xLED 1500mcd 
Око:  

Угао светла: 110° 
Угао светла:  

Батерија: херметички 

затворена 6V 4,5Ah 

Батерија:   

Време рада: 10-12h 
Време рада:  

Напојни кабл: Да 
Напојни кабл: 

Пуњач за LED лампу: Да 
Пуњач за LED лампу:  

Време пуњења:  максимално 

до 20h  

Време пуњења:  

Материјал: ABS 
Материјал:  
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Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 мeсeци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

7. 
Унимер аналогни10A 

AC/DC 

Назив:  
ком 9   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

DCV: 2,5/10/50/250/600V,     

± 3,0%FS 

DCV:  

ACV: 10/50/250/600V,            

± 4,0%FS 20 

ACV:  

DCA: 10/250/500 mA/10А           

± 3,0%FS 

DCA:  

ACA: 10/250/500 mA/10А           

± 4,0%FS 

ACA:  

Отпорност: 

200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ, ± 

5,0%arc 

Отпорност:  

Осетљивост: 20kΩ/VDC-

9kΩ/VAC 

Осетљивост:  

Сигунрност: EN-61010-1, 

CAT II 600V 

Сигунрност:  

Остало: континуални тест са 

звучним сигналом 

Остало: континуални тест са 

звучним сигналом 

Слично типу ''PeakTech 3385'' 

или одговарајуће 

 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 мeсeци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

8. 
Ампер клешта за брзу 

проверу уземљења 

Назив:  
ком 1   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Отпорност: 0,025-1500Ω 
Отпорност:  

Резолуција: 0,002Ω 
Резолуција:  

Сигнал континуитета: 4˂0Ω 
Сигнал континуитета:  

Струја цурења: 0,2-1000mA 
Струја цурења:  

Резолуција: 0,001mA 
Резолуција:  

Јачина струје: 0,2-30A 
Јачина струје:  

Резолуција: 0,01A 
Резолуција:  

Величина проводника: 35mm 
Величина проводника:  

Тачност отпорности: 

±1,5%±0,02Ω (0,025-0,250Ω), 

±1,5%±0,05Ω (0,250-9,999Ω), 

±2,0%±0,3Ω (10,00-99,99Ω), 

±3,0%±1,0Ω (100,0-199,9Ω), 

±5,0%±5Ω (200,0-400,0Ω), 

±10%±10Ω (400,0-600,0Ω), 

±20% (600,0-1500Ω) 

Тачност отпорности:  

Остало: континуални тест са 

звучним сигналом 

Остало:  

Слична типу ’’Fluke 1630’’ 

или одговарајуће 

 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације:  

9. 
Пуњач за АА 1,2V, 2700Ah, 

Ni-MH батерије: 

Назив:  
ком 2   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 
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произвођача: 

 

Тип батерије: АА 
Тип батерије:  

Технологија: Ni-MH 
Технологија:  

Остало:  за батерије АА 1,2V  

2700Ah 

Остало:   

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 12 

месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

10 
Батерија пуњива Ni-MH  

АА 1,2V, 2500Ah, 

Назив:  
ком 8   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Тип: АА 
Тип:  

Технологија: Ni-MH   
Технологија:  

Капацитет: 2500Ah 
Капацитет:  

Напон: 1,2V 
Напон:  

Најмањи број пуњења са 

пуним капацитетом: 130  

Најмањи број пуњења са 

пуним капацитетом: 

11 
 Крокодил штипаљке: 

40mm 

Назив:  
ком 10   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 
Изолација на штипаљкама: да 

Изолација на штипаљкама:  

Испорука: у пару (црне и 

црвене боје и то 5 ком. црне 

боје и 5 ком. црвене боје) 

Испорука:  

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 12 мeсeци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

12 
Крокодил штипаљке: 

60mm 

Назив:  
ком 20   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 
Изолација на штипаљкама: да 

Изолација на штипаљкама:  

Испорука: у пару (црне и 

црвене боје и то 10 ком. црне 

боје и 10 ком. црвене боје) 

Испорука:  

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 12 месеци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације:  

13 Ампер клешта 0-600А 
Назив:  

ком 1   

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

Прoизвoђaч: 

Тип: 

Интернтет адреса 

произвођача: 

 

 

Максимално отварање 

клешта: 34mm 

Максимално отварање 

клешта:  

Сонда: iFlex™ савитљива 

или одговарајућа 

Сонда:  

Јачина струје АC: 0-600,0A 
Јачина струје АC:  

Јачина струје DC: 0-600,0A 
Јачина струје DC:  

Напон AC: 0-600,0A 
Напон AC:  
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Напон DC: 0-600,0A 
Напон DC:  

Отпорност:0-6000Ω 
Отпорност: 

Капацитет: 1μF-1000 μF 
Капацитет:  

Тачност јачине струје 

AC/DC: 2%±5 (50/60Hz) 

Тачност јачине струје AC/DC:  

Тачност напона AC/DC: 

1,5/1%±5 (50/60Hz) 

Тачност напона AC/DC:  

Тачност отпорности: 1%±5 
Тачност отпорности:  

Радна температура: -10°C до 

+50°C 

Радна температура:  

Категорија: CAT IV 600V, 

CAT III 1000V 

Категорија: 

Слична типу ''Fluke 374’’ или 

одговарајуће 

 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

мин. 24 мeсeци 

Гарантни рок и период 

прихватања рекламације: 

*обавезно попунити све тражене податке 

** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се 

врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОСТ  

РСД 

 

Укупна понуђена вредност  без ПДВ-а 

 

 

Укупна вредност ПДВ-а 

 

 

Укупна понуђена вредност са ПДВ-ом 

 

Опција 

понуде 

 

- ______ дана од дана јавног отварања понуда 

Паритет 

испоруке 

 

- складиште наручиоца (ГСМ Батајница) 

Рок 

плаћања 
-45 дана од дана пријема исправне фактуре 

Рок 

испоруке 
_________дана од дана поруџбине 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 
 

дана 
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Образац бр.1а 

 
Подаци о понуђачу у заједничкој понуди за јавну набавку мале вредности   

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици , број 39/2015 
 

 

 

 
НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 

 

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 

  

Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац попунити у случају подношења заједничке понуде.. 

 
 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 

 

  



23 од 43 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр.1б 

 

 

 

Подаци о подизвођачу 
за јавну набавку мале вредности   материјала за потребе мерења и испитивања 

у електроенергетици, број 39/2015 
 

 

 

Скраћено пословно име подизвођача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац се попуњава само у случају да се понуда подноси са подизвођачем. 

У случају већег броја подизвођача образац треба копирати. 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За подизвођача: 

  

дана 

 

  



24 од 43 

 

 

 

 

Образац бр. 2 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

  за јавну набавку мале вредности   материјала за потребе мерења и испитивања 

у електроенергетици, број 39/2015 

 

Р. 

бр 

Oпис зaхтeвaних  

материјала за потребе 

мерења и испитивања у 

електроенергетици 

Кoличинa 

(кoм/комп

лет) 

Пoнуђeнa 

цeнa бeз 

ПДВ-a  

(у РСД) 

ПДВ     

( у 

РСД) 

Пoнуђeнa 

цeнa са 

ПДВ-ом  

(у РСД) 

Укупнo 

пoнуђeнa 

врeднoст без 

ПДВ-а               

(у РСД) 

Укупнo 

пoнуђeнa 

врeднoст сa 

ПДВ-oм          

(у РСД) 

1 
Алкална батерија АА 

LR6 1,5V 
40      

2 
Алкална батерија 6LR61 

(MN1604) 9V 
15 

     

3 

Аку батерија за 

термовизијску камеру 

FLIR Therma CAM™ E2,   

Li-Ion, 7,2V, 1,8Ah (по 

узорку) 

2 

     

4 

Реагенс боце (тегле) 

1000ml од провидног 

стакла са брушеним 

стакленим чепом за 

узорковање трафо уља 

25 

     

5 
Комплет електричарског 

алата са торбом 
1 

     

6 
Преносна акумулаторска 

LED лампа 
3 

     

7 
Унимер аналогни 10А 

АC/DC 
9 

     

8 
Ампер клешта за брзу 

проверу уземљења 
1 

     

9 
Пунњач за АА 1,2V, 

2700Ah, Ni-MN батерије 
2 

     

10 
Батерија пуњива Ni-MN 

AA 1,2V, 2500Ah 
8 

     

11 
Крокодил штипаљке 

40mm 
10 

     

12 
Крокодил штипаљке 

60mm 
20 

     

13 
Ампер кљешта 34mm, 0-

600A 
1 

     

Укупно понуђена  вредност  у РСД без ПДВ-а  

Укупна  вредност  ПДВ-а у РСД  

Укупно понуђена  вредносту  у РСД са ПДВ-ом  

* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене 

 

РОК ИСПОРУКЕ:  _________дана од дана поруџбине 

 

Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које 

понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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Образац бр. 3 

 

 
ОБРАЗАЦ О ДОСТАВЉЕНИМ ДОКУМЕНТИМА У ПОНУДИ 

 

Потврђујем да су сви наведени подаци истоветни са документацијом приложеном у понуди. 

 

НАПОМЕНЕ: 

- Попуњен образац, оверити и приложити у склопу документације уз понуду. 

- У случају неусаглашености декларисаних података из ОБРАСЦА и документације приложене 

у понуди, меродавни су подаци из приложене документације. 

- У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачима овај образац копирати и попунити, 

оверити и потписати од стране сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача.   

- понуђач доставља доказ о испуњености обавезних услова за подизвођаче, док у заједничкој 

понуди сви морају да испуне обавезне услове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив документа Приложено 

1. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1 (Образац понуде) Да Не 

2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1а (Подаци о понуђачу у заједничкој 

понуди) 
Да Не 

3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.1б (Подаци о подизвођачу) Да Не 

4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.2 (Образац структуре цене) Да Не 

5. Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница) Да Не 

6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.3 (Образац о достављеним 

документима у понуди)  
Да Не 

7. Изјава понуђача за издавање бланко соло менице на име гаранције за добро извршење посла (модел 

изјаве -Образац 4), печатом оверена и потписана 
Да Не 

8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.5 (Образац трошкова припреме 

понуде) 
Да Не 

9. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.6 (Изјава о независној понуди) Да Не 

10. Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр.7 ( Изјава о поштовању обавеза 

проистеклих из других важећих прописа 
Да Не 

11.  Изјава понуђача за издавање бланко соло менице за додатно обезбеђење уговорних обавеза (модел 

изјаве- Образац бр.8),  печатом оверена и потписана   
Да Не 

12.  Попуњен, печатом оверен и потписан образац Образац бр. 9 (Изјава понуђача о испуњености 

обавезних услова из чл. 75 ЗЈН) 
Да Не 

13.  Модел уговора  Да Не 

 

У 

  

 

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

дана 
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Образац бр. 4 

(модел изјаве) 

 

 

 
ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

на име гаранције за добро извшење посла за јавну набавку мале вредности 

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици, 

( број 39/2015 ) 

 

 
 

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, 

у случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења 

уговора, а везано за јавну набавку мале вредности материјала за потребе мерења 

и испитивања у електроенергетици, број 39/2015, као гаранцију за добро 

извршење посла издати бланко соло меницу, депо картон и менично овлашћење, са 

потврдом пословне банке да је меница регистрована код Народне банке Србије, са 

роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у 

целости, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, а максимално до 

_______________ динара (словима:  _________________________________________) 

 Поднета бланко соло меница са меничним овлашћењем, неће садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ 

од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање 

спорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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Образац бр. 5 

 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Трошкови припреме понуде јавне набавке мале вредности материјала за 

потребе мерења и испитивања у електроенергетици, број 39/2015 износе: 

 

Рб. 
Назив 

 

Цена без  

ПДВ-а 

1  

 
 

2 

 

  

3. 

 

  

  

  

  

  

  
  

Укупни трошкови припреме понуде  

 
Напомена: На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12) 

понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач,  као саставни  део  понуде,  достави  попуњен, потписан и 

печатом оверен  (од стране  овлашћеног лица понуђача) образац  број 6 (Образац 

трошкова припреме понуде) сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду 

трошкова припреме понуде (трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења), а који (Захтев) ће бити уважен,  односно Наручилац ће бити 

дужан надокнадити напред наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке мале 

вредности из разлога који су на страни Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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Образац бр. 6 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ 

МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ  

( број 39/2015 ) 

 
 

Изјављујемo под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо 

понуду поднели независно, без договора са другим понуђачем или заинтересованим 

лицем.  

 

Изјава се односи на јавну набавку мале вредности материјала за потребе 

мерења и испитивања у електроенергетици, број 39/2015, а у смислу члана 1. Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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Образац бр. 7 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ      

МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА У 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ  

( број 39/2015 ) 

 

 

 

 

Овим путем изјављујемо да смо при састављању своје понуде поштовали 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да смо имаоци права интелектуалне 

својине  потребних за обављање послова предметне јавне набавке мале вредности. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 



30 од 43 

 

Образац бр. 8 

(модел изјаве) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ИЗДАВАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
на име гаранције за додатно обезбеђење уговорних обавеза, 

jавна набавка мале вредности материјала за потребе мерења  

и испитивања у електроенергетици 

 ( број 39/2015 ) 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, у 

случају да наша понуда буде изабрана као најповољнија, а везано за јавну набавку 

мале вредности материјала за потребе мерења и испитивања у 

електроенергетици, број 39/2015, приликом закључења уговора, као гаранцију за 

додатно обезбеђење уговорних обавеза издати бланко соло меницу, депо картон и 

менично овлашћење, са потврдом пословне банке да је меница регистрована код 

Народне банке Србије, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за 

коначно извршење набавке у целости, у износу од 15% од вредности уговора без 

ПДВ-а, а максимално до _____________________________________ динара 

(словима:  ________________________________________________)  

 Поднета бланко соло меница, са меничним овлашћењем, неће садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ 

од оног који одреди Наручилац или умањену месну надлежност за решавање 

спорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води 

Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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Образац бр. 9 

 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

И УСЛОВЕ УТВРЂРЕНЕ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
У својству понуђача 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

______________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 

испуњавам све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици број 39/2015, 

утврђене конкурсном документацијом, чланом 75. став 1. тачка 1) до 4), и чланом 77. 

став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник бр. 124/12“), и да за то поседујем 

одговарајуће доказе, и то: 

1. Да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући 

регистар; 

2. Да мој законски заступник и ја нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда; 

4. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

 

Наручилац може, сходно члану 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, од понуђача чија 

понуда буде оцењена као најповољнија, тражити оригинал или оверене копије свих 

или појединих доказа. 

 

Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну набавку 

мале вредности материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици 

број 39/2015.  

 

     Место и датум                                         М.П.                          Понуђач 

_____________________                                 _______________________                                             
                                                                                       Име и презиме овлашћеног лица 

                                                                                              _______________________         

 потпис овлашћеног лица 

 
Напомена:  
*Понуђач ће потписивањем изјаве, која је саставни део Конкурсне документације, потврдити да испуњава све услове за 

учешће, као и обавезне услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, ,  а достави доказ  доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона који ће извршити преко подизвођача,  за део набавке за коју је неопходна испуњеност тог 

услова, као и да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у 
својству понуђача.                         

*У случају када понуђач ангажује подизвођача и подизвођач је у обавези да попуни, потпише и овери образац Изјаве о 

испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. Тач. 1) до 4) Закона,  а достави доказ  доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона који ће извршити преко подизвођача,  за део набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова, као и 

да поседује доказе прописане чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству 

понуђача.                     
*Сваки понуђач из групе понуђача је у обавези да попуни, потпише и овери образац Изјаве о испуњености обавезних услова из 

чл. 75.  став 1. Тач. 1) до 4) Закона,  а достави доказ  доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона који ће 

извршити преко подизвођача, за део набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова, као и да поседује доказе прописане 
чланом 77. Закона, сходно чему има право на учешће у поступку јавне набавке у својству понуђача.                         
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5. Модел Уговора (потписати и оверити печатом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА  

 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

 

 

”ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, акционарско друштво  

11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту : КУПАЦ ) 

 

и 
 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

( у даљем тексту : ПРОДАВАЦ ) 
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"Железнице Србије“ акционарско друштво, 11000 Београд, адреса: Немањина 6, матични 

број: 20038284, ПИБ: 103859991, ПДВ: 181620190, текући рачун: 205-14106-62 (Комерцијална 

банка),  кога заступа Генерални директор: Мирослав Стојчић, дипл.инж.саоб.(у даљем тексту 

Купац) 

 

и 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________(у даљем тексту Продавац) закључују : 

 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ   МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ МЕРЕЊА И 

ИСПИТИВАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговрних страна везано за  купопродају   

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици. 

Овим Уговором утврђују се права и обавезе  Купца и Продавца по основу купопродаје следећих   

материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици: 

 

Р. 

бр. 
Назив Ј.м Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а у дин. 

Вредност без 

ПДВ-а у дин. 

1 
Алкална батерија АА LR6 

1,5V 
ком 40   

2 
Алкална батерија 6LR61 

(MN1604) 9V 
ком 15   

3 

Аку батерија за 

термовизијску камеру FLIR 

Therma CAM™ E2,   Li-Ion, 

7,2V, 1,8Ah (по узорку) 

ком 2   

4 

Реагенс боце (тегле) 1000ml 

од провидног стакла са 

брушеним стакленим чепом 

за узорковање трафо уља 

ком 25   

5 
Комплет електричарског 

алата са торбом 

комп

лет 
1   

6 
Преносна акумулаторска 

LED лампа 

комп

лет 
3   

7 
Унимер аналогни 10А 

АC/DC 
ком 9   

8 
Ампер клешта за брзу 

проверу уземљења 
ком 1   

9 
Пунњач за АА 1,2V, 2700Ah, 

Ni-MN батерије 
ком 2   

10 
Батерија пуњива Ni-MN AA 

1,2V, 2500Ah 
ком 8   

11 Крокодил штипаљке 40mm ком 10   

12 Крокодил штипаљке 60mm ком 20   

13 
Ампер кљешта 34mm, 0-

600A 
ком 1   

  

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а у динарима:  

 

 

у свему према понуди Продавца број ____________ од ________2015. године, која је 

саставни део Уговора. 
 



34 од 43 

 

 

Цене 

Члан 2.  

Уговорене јединичне цене су исказане у члану 1. овог уговора. 
Цене су без урачунатог ПДВ-а. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације Уговора. 

 

 

Вредност Уговора 

Члан 3.  

Вредност уговорених добара – материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици по 

овом Уговору износи _____________ динара без ПДВ-а, (словима: _____________________________). 

Припадајући ПДВ износи __________________ динара. 

Укупна вредност Уговора износи ___________________динара са ПДВ-ом, (словима: ______________ 

_____________________________). 

 

Услови Плаћања 

Члан 4.  

Купац ће плаћање вршити на основу испостављене фактуре за испоручена добра у року од 45 дана од 

дана пријема исправне фактуре, на текући рачун Продавца __________________са матичним бројем 

_____________. 

   

Паритет и динамика испоруке 

Члан 5.  

Испорука материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици из члана 1. овог Уговора 

врши се: Fco стовариште Купца, Београд. 

Испорука уговорених количина  материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици  је 

у року од ________ дана од достављања поруџбеница. 

Сукцесивне испоруке нусу дозвољене. 

 

Технички услови 

Члан 6.  

Добра из члана 1. овог уговора морају бити усаглашена са важећим стандардима, као и тeхничким 

кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди. 

 

Квалитативни и квантитативни пријем артикла 

Члан 7.  

Квалитативни (технички) пријем материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици, 

пре испоруке, извршиће овлашћени представници Купца у просторијама Продавца, о чему ће бити 

сачињен записник. Исти ће потписом и печатом оверити овлашћени представници Купца и Продавца. 

Уколико се утврди да прегледана добра не одговарају траженим и понуђеним техничким 

каратеристикама, Купцу се оставља рок од 5 дана да изврши замену добара, након чега ће се 

извршити поновни технички пријем. 

Квантитативни пријем ће бити извршен након квалитативног пријема добара и испоруке истих у 

магацин Купца.  

Евентуални мањак, вишак, оштећење добара,  Купац је дужан да саопшти Продавцу писаним путем, 

уз приложен комисијски записник са потпуним подацима о евентуалним недостацима у односу на 

договорена и декларисана добра. 

Продавац се обавезује да ће евентуални мањак или оштећење добара надокнадити о свом трошку, 

односно извршити накнадну испоруку, најкасније у року од  пет дана по пријему писаног 

обавештења. 

 

Испорука и документа 

Члан 8.  

Трошкове испоруке сноси Продавац. 

Пориликом испоруке добара, Продавац ће доставити следећа документа Купцу: 

1) оригинал рачун Продавца који приказује количину, јединичне цене и укупну вредност, 

испоручених добара,         

2) отпремницу продавца / испоручиоца  са читким потписом испоручиоца  

3) копију поруџбенице Купца, 

4) детаљне техничке каратеристике и упутство за употребу и одржавање, на српском језику, у 

два истоветна примерка, за позиције 6,7,8,9 и 13 из члана 1. Уговора, 

5) копију записника о квалитативном пријему добара. 
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Рекламација и гаранција 

Члан 9. 

Прoдaвaц гaрaнтуje дa су дoбрa кoja сe испoручуjу пo Угoвoру у склaду сa трaжeним и пoнуђeним 

тeхничким кaрaктeристикaмa нaвeдeним у пoнуди. 

Гaрaнциja вaжи у рoку наведеном у понуди Продавца. Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa и периода рекламације 

Прoдaвaц je дужaн дa, о свом трошку, oтклoни свe нeдoстaткe кojи су рeзултaт лoшeг квaлитeтa 

мaтeриjaлa или лoшeг рaдa дoбaрa, нa дoбримa кoja су прeдмeт гaрaнциje. 

Пригoвoри збoг квaлитaтивних нeдoстaтaкa извршeнe испoрукe вaжe пoд oвим услoвимa: 

 дa су пoднeсeни Прoдaвцу у рoку oд 5 дaнa oд дaнa кoнстaтoвaњa oснoвa рeклaмaциje, 

 дa je пригoвoру прилoжeн комисијски зaписник Купца. 

Купaц je дужaн дa oбeзбeди Прoдaвцу мoгућнoст дa прoвeри oснoвaнoст стaвљeних пригoвoрa. У 

случajу oпрaвдaних пригoвoрa, Прoдaвaц je дужaн дa oтклoни нeдoстaткe, oднoснo дa изврши 

нaкнaдну испoруку нajкaсниje у рoку oд 5 дaнa. 

Прoдaвaц сe oбaвeзуje дa рeклaмaциje нa испрaвнoст  материјала за потребе мерења и испитивања у 

електроенергетици из члана 1. Уговора прихвaтa у пeриoду трajaњa угoвoрa, укључуjући и трajaњe 

гaрaнтнoг рoкa и рекламације. 

Све трошкове настале кривицом Продавца по овом члану сноси Продавац. 

 

Уговорна казна 

Члан 10.  

Ако Продавац закасни да испоручи уговорена добра у уговореном року дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Купцу уговорну казну у износу од 1 ‰ (промил) дневно на  вредност извршене 

испоруке са закашњењем, стим да укупна казна не може бити већа од 5 % од укупне вредности 

Уговора. 

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне. 

Износ за наплату уговорне казне обрачунава Купац при исплати рачуна. 

Ако Продавац једнострано раскине Уговор или врши испоруку која битно одступа од уговорних 

одредби по питању количина и рокова испоруке, Купац тј. "Железнице Србије"ад, има право да 

депоновани инструмент обезбеђења плаћања Продавца, из члана 11. Уговора, поднесе на наплату. 

 

Гаранција за добро извршење посла 

Члан 11.  

Прoдaвaц ћe приликoм пoтписивaњa Уговора дoстaвити Купцу блaнкo сoлo мeницу сa мeничним 

oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна 

кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 10% (дeсeт пoстo) oд изнoсa врeднoсти Уговора, бeз ПДВ-a,  из 

члaнa 3. и рoкoм вaжeња 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe. 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa Уговора, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo мeничнo 

oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo 

извршeњe пoслa. 

Срeдствa гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa бићe плaтивa Купцу кao нaкнaдa зa губитaк дo кoгa будe 

дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje oбaвeзe пo уговору. 

 

Гаранција за додатно испуњење уговорних обавеза 

Члан 11а.  

Прoдaвaц ћe приликoм пoтписивaњa угoвoрa дoстaвити Купцу блaнкo сoлo мeницу сa мeничним 

oвлaшћeњeм, кaртoнoм дeпoнoвaних пoтписa и пoтврдoм пoслoвнe бaнкe дa је мeницa рeгистрoвaна 

кoд Нaрoднe бaнкe Србиje у изнoсу oд 15% (петнаест посто) oд изнoсa врeднoсти угoвoрa, бeз ПДВ-a,  

из члaнa 3. и рoкoм вaжeњe 30 дaнa дужим oд угoвoрeнoг рoкa испoрукe. 

У случajу прoдужeткa рoкa извршeњa угoвoрa, Прoдaвaц je у oбaвeзи дa Купцу дoстaви нoвo мeничнo 

oвлaшћeњe нa исти изнoс, a сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд нoвoутврђeнoг рoкa зa дoбрo 

извршeњe пoслa. 

Срeдствa гaрaнциje зa додатно испуњење уговорних обавеза бићe плaтивa Купцу кao нaкнaдa зa 

губитaк дo кoгa будe дoшлo збoг прoпустa Прoдaвцa дa изврши свoje oбaвeзe пo уговору. 

*Достављају само понуђачи који се налазе на списку негативних референци које води 

Управа за јавне набавке, а који имају негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке.  
 

Додатна објашњења и информације 

Члан 12.   

У случају прекида испоруке материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици  

Продавац је дужан да достави сва додатна  објашњења и  информације, а ради предузимања 

активности за разрешавање насталог проблема. 
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Раскид уговора 

Члан 13.  

               Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити  Продавцу раскине 

овај Уговор у целости или делимично:  

    (а)    ако Продавац не испоручи робу у року из Уговора.  

    (б)      ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.  

    (ц)      ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде, односно техничких   

спецификација; 

    (д) уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца, а уговорне 

стране се не  споразумеју о продужењу важности уговора. 

 

Виша сила 

Члан 14.  

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно неизвршења обавеза по овом Уговору, 

уколико је она последица више силе. 

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после  закључења овог 

Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат,  

земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или телефаксом да обавести другу 

страну о настанку околности које спречавају извршење уговрне обавезе. Уговорна страна која 

благовремено не јави другој страни  наступање околности из тачке (става) 1 овог члана, која је том 

околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање 

таквог обавештења. 

 За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због неизвршења 

уговорних обавеза. 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за   

период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања 

последица тих околности. 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 1 (једног) месеца свака од уговорних страна  

задржава право да раскине уговор. 

 

Решавање спорова 

Члан 15.  

У случају спора између Купца и Продавца уговара се надлежност  Привредног суда у Београду, 

Република Србија. 

 

Измена и допуна Уговора 

Члан 16.  

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних страна. 

Изузетно од става 1. овог члана Купац има право да једнострано раскине Уговор уколико Продавац не 

испоручи уговорена добра у уговореном року, као ни у накнадном року који му Купац одреди. 

 

Остале одредбе 

Члан 17.  

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања а примењује се даном издавања бланко 

соло менице, као средства гаранције за добро извршење посла. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорних страна припада по 

3 (три) примерка. 

 

                за Продавца: 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             

                                        за Купца: 

„Железнице Србије“ ад, Београд 

   Помоћник генералног директора  

за економске послове,  

    по решењу о преносу овлашћења  

    300/2015-167 од 12.02.2015. године 

 

 

Звездан Павићевић, дипл. ек. 
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5. ТЕХНИЧКИ ДЕО: 

 

Р. 

бр 

Oпис зaхтeвaне материјала за 

потребе мерења и испитивања у 

електроенергетици 

Ј.м. Кoличинa  

1. Алкална батерија АА LR6 1,5V ком 40 

 Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 Oзнака: АА LR6 

Напон:1,5V 

Рок важења: најмање 12 месеци од 

дана пријема у магацин Наручиоца 

2. 
Алкална батерија 6LR61 

(MN1604) 9V 
ком 15 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 
Ознака: 6LR61 (MN1604) 

Напон: 9V 

Рок важења: најмање 12 месеци од 

дана пријема у магацин Наручиоца 

3. 

Аку батерија за термовизијску 

камеру  FLIR Therma CAM™ E2,   

Li-Ion, 2V, 1,8Ah (по узорку*) 

ком 2 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Намена: за термовизијску камеру 

FLIR Therma CAM™ E2 

Врста батерије: Li-Ion 

Напон:7, 2V 

Капацитет: 1,8Аh 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 месеци 

4. 

Реагенс боце (тегле) 1000ml од 

провидног стакла са брушеним 

стакленим чепом за узорковање 

трафо уља 

ком 25 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Материјал: стакло 

Затварач: брушени стаклени 

затварач 

Запремина: 1000ml 

Намена: узорковање трафо уља 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 6 месеци 

5. 
Комплет електричарског алата 

са торбом 

комп

лет 
1 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Торба– 1 ком: одговарајућа за 

смештај и ношење наведеног алата  

Материјал од ког је израђена: од 

отпорног полиестера 

Дно торбе: отпорно на влагу, 

ојачано са две шине са спољашње 

стране ради стабилности 
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Затварање: са преклопним 

поклопцем  

Додатни каиш за ношење преко 

рамена: са ојачаним ивицама 

Дршка за ношење: чврста, метална 

Џепови спољни: 5 џепова са 

спољашње стране са преклопним 

поклопцем 

Унутрашњи џепови: 10 

унутрашњих џепоба и 8 петљи 

погодних са ситан алат и материјал 

Носивост: 12kg 

Слична типу: торба за инсталатере 

116.04 или одговарајуће 

Ручна преносна лемилица – 1ком: 

Напајање:230V AC  

Снага:25W 

Температура: +410°C 

Врх: 1,2mm 

Слична типу: Weller 25W SPI27 

или одговарајуће 

Одвијач пљоснати изоловани – 5 

ком: 
- 0,4x2,5mm (C/L): 

75/160mm – 1ком 

- 0,5x3,0mm (C/L): 

100/185mm -1ком 

- 0,6x3,5mm (C/L): 

100/185mm- 1ком 

- 0,8x4,0mm (C/L): 

100/185mm- 1ком 

- 1,0x5,5mm (C/L): 

125/225mm- 1ком 

Одвијач крстасти изолован – 

5ком: 
- врх PHO (C/L): 60/145mm 

– 1kom 

- врх PH1 (C/L): 80/180mm 

– 1kom 

- врх PH2 (C/L): 

100/210mm – 1kom 

- врх PH2 (C/L): 

280/365mm – 1kom 

- врх PHO (C/L): 25/87mm 

– 1kom 

Врх свих одвијача: израђен од 

хром-ванадијум-молибдена, 

бруниран,  

Стабло: хромирано 

Изолација: трокомпонентна 

Изолација: VDE B1 1˂000V 

Стандард: EN60900:2004 

Сечице електроничарске- 1ком: 

Израда: од посебног челика за алат 

издржљиве дршке 

Димензије: (L) 115mm (A) 8,2mm 

(C) 13,5mm 

Сечице електричарске косе – 1 

ком: 

Дужина:160мм 

Квалитет сечења: Ø 0,5mm (210-

250N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Резне ивице: индуктивно каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Клешта електричарска 

комбинована – 1ком: 

Дужина: 180mm 

Капацитет сечења: Ø 1mm (740-

830N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Димензије (L/B/C/A): 
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180/27/38/10mm 

Резне ивице: индуктивно каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Kлешта за  пресовање хилзни – 

1ком: 

Пресека: 0,08-10mm² 
Дужина: 180mm 

Врста: самоподесива зависно од 

величине хилзне 

Механизам:самоопуштајући 

Материјал: хром-ванадијум челик, 

окаљен 

Стандард: DIN 46228 

Слична типу:Knipex 975304 или 

одговарајуће 

Клешта шпицаста, права – 

1ком: 

Капацитет сечења: Ø 1mm (740-

830N/kvmm), Ø 1,6mm 

(1600N/kvmm) 

Димензије (L/B/C/A/D): 

160/16/49/9/2,5mm 

Резне ивице: индуктивно каљене 

Чељусти: полиране 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Клешта пљосната – 1 ком: 

Димензије (L/B/C/A): 

160/16/49/9mm 

Резне ивице: индуктивно каљене 

Чељусти: полиране, назубљене 

унутрашње површине 

Површина: хромирана 

Изолација: B1, 4˂00V 

Стандард: DIN ISO 5746 

Пинцета закривљена метална 

115мм – 1ком: 

Израђена: од антимагнетног и 

антикиселинског нерђајућег челика 

Пинцета равна метална 127мм – 

1ком: 

Израђена: од антимагнетног и 

антикиселинског нерђајућег челика 

Виљушкасто окасти кључеви – 

7ком (по 1 ком 8,9,10,12,13,14,17 и 

19mm): 

Димензије (L/B2/B1/A2/A1): 

- 8mm-141/13,2/18,5/6,9/3,9 

- 9mm-152/14,3/21/7,3/4 

- 10mm- 163/15,9/23/7,5/4,2 

- 12mm-

186/19,4/26,5/8,5/4,7 

- 13mm- 

199/20,4/29,5/8,5/5,2 

- 14mm- 210/22/31,5/9/5,2 

- 17mm- 

245/26.1/38/10,5/6,7 

- 19mm- 268/29,3/42/12/7,2 

Материјал: хром-ванадијум 

хромиран,  

Тврдоћа:DIN 899  

Отвор кључа:DIN 475 i ISO 691 

Антикорозивна заштита:DIN EN 

12540 

Стандард:DIN 3113 ISO 7738 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 месеци 

6. 
Преносна акумулаторска LED 

лампа 

комп

лет 
3 

 
Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 
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пoсeдуje: 

Напон напајања: 230V, 50Hz 

Око: 19xLED 1500mcd 

Угао светла: 110° 

Херметички затворена батерија: 

6V 4,5Ah 

Напојни кабл: Да 

Пуњач за LED лампу: Да 

Време рада: 10-12h 

Време пуњења:  максимално до 

20h  

Материјал: ABS 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 мeсeци 

7. Унимер аналогни10A AC/DC ком 9 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

DCV: 2,5/10/50/250/600V,     ± 

3,0%FS 

ACV: 10/50/250/600V,            ± 

4,0%FS 20 

DCA: 10/250/500 mA/10А           ± 

3,0%FS 

ACA: 10/250/500 mA/10А           ± 

4,0%FS 

Отпорност: 200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ, 

± 5,0%arc 

Осетљивост: 20kΩ/VDC-9kΩ/VAC 

Сигунрност: EN-61010-1, CAT II 

600V 

Остало: континуални тест са 

звучним сигналом 

Слично типу ''PeakTech 3385'' или 

одговарајуће 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 мeсeци 

8. 
Ампер клешта за брзу проверу 

уземљења 
ком 1 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Отпорност: 0,025-1500Ω 

Резолуција: 0,002Ω 

Сигнал континуитета: 4˂0Ω 

Струја цурења: 0,2-1000mA 

Резолуција: 0,001mA 

Јачина струје: 0,2-30A 

Резолуција: 0,01A 

Величина проводника: 35mm 

Тачност отпорности: ±1,5%±0,02Ω 

(0,025-0,250Ω), ±1,5%±0,05Ω 

(0,250-9,999Ω), ±2,0%±0,3Ω (10,00-

99,99Ω), ±3,0%±1,0Ω (100,0-

199,9Ω), ±5,0%±5Ω (200,0-400,0Ω), 

±10%±10Ω (400,0-600,0Ω), ±20% 

(600,0-1500Ω) 
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Остало: континуални тест са 

звучним сигналом 

Слична типу ’’Fluke 1630’’ или 

одговарајуће 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 месеци 

9. 
Пуњач за АА 1,2V, 2700Ah, Ni-

MH батерије: 
ком 2 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Тип батерије: АА 

Технологија: Ni-MH 

Остло:  за батерије АА 1,2V  

2700Ah 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: 12 месеци 

10 
Батерија пуњива Ni-MH  АА 

1,2V, 2500Ah, 
ком 8 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Тип: АА 

Технологија: Ni-MH   

Капацитет: 2500Ah 

Напон: 1,2V 

Најмањи број пуњења са пуним 

капацитетом: 130 

11 

 Крокодил штипаљке: 40mm 

 

ком 10 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 
Изолација на штипаљкама: да 

Испорука: у пару (црне и црвене 

боје и то 5 ком. црне боје и 5 ком. 

црвене боје) 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 12 мeсeци 

12 

Крокодил штипаљке: 60mm 

 

ком 20 

 

Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 
Изолација на штипаљкама: да 

Испорука: у пару (црне и црвене 

боје и то 10 ком. црне боје и 10 

ком. црвене боје) 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 12 месеци 

13 Ампер клешта 0-600А ком 1 
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Mинимум тeхничких 

кaрaктeристикa кoje мoрa дa 

пoсeдуje: 

 

Максимално отварање клешта: 

34mm 

Сонда: iFlex™ савитљива или 

одговарајућа 

Јачина струје АC: 0-600,0A 

Јачина струје DC: 0-600,0A 

Напон AC: 0-600,0A 

Напон DC: 0-600,0A 

Отпорност:0-6000Ω 

Капацитет: 1μF-1000 μF 

Тачност јачине струје AC/DC: 

2%±5 (50/60Hz) 

Тачност напона AC/DC: 1,5/1%±5 

(50/60Hz) 

Тачност отпорности: 1%±5 

Радна температура: -10°C до +50°C 

Категорија: CAT IV 600V, CAT III 

1000V 

Слична типу ''Fluke 374’’ или 

одговарајуће 

Гарантни рок и период прихватања 

рекламације: мин. 24 мeсeци 

*Узорак батерије за термовизијску камеру, која је предмет набавке, може се добити на увид сваког радног 

дана од 09:00-10:00 часова у просторијама Секције за ЕТП Београд, Пионирска бр. 6, Београд. 

Заинтересовани понуђачи су у обавези да нас претходно, дописом, обавесте о термину свог доласка  и то:  

- на адресу: Сектор за набавке и централна стоваришта, Здравка челара 14а, Београд, 

- путм факса: 011/3290740 или     

- путем е-mail: nabavkа@srbrail.rs  

Понуђачи који не изврше увид у узорак батерије, понуду дају на сопствену одговорност 

 

 Понуђач је у обавези да достави понуду за све позиције из спецификације; 

 Понуђач је у обавези да за све позиције из спецификације у техничком опису наведе тип, 

односно ознаку понуђених добара, назив произвођача, техничке карактеристике и 

званичну интернет адресу произвођача на којој је могуће видети оригиналне детаљне 

техничке карактеристике; 

 Понуђач је у обавези да, за понуђена добра, у понуди наведе гарантни рок за све позиције 

из спецификације; 

 Понуђач, као испоручилац добара, је дужан да, приликом испоруке, за позиције 6,7,8,9 и 

13  из спецификације, достави детаљне техничке каратеристике и упутство за употребу и 

одржавање, на српском језику, у два истоветна примерка.  
 

Пoнудe сe пoднoсe и oцeњуjу зa кoмплeтну спeцификaциjу. 

Пoнуда понуђача кojа нe oбухвaтa кoмплeтну спeцификaциjу, смaтрaћe сe нeодговарајућом и 

кao тaква нeћe бити узeта у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa. 

Пoнуда пoнуђaчa кojи нe пoнуди добра у трaжeнoj кoличини, смaтрaћe сe нeодговарајућом и 

кao тaква нeћe бити узeтe у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa. 
 

Пoнуда пoнуђaчa кojи  у пoнуди не наведе тeхничке кaрaктeристике понуђених добара 

смaтрaћe сe нeoдгoвaрajућом и кao тaква нeћe бити узeта у рaзмaтрaњe приликoм oцeњивaњa 

пoнудa. 
 

Пoнуда пoнуђaчa кojи пoнуди добра, сa тeхничким кaрaктeристикaмa испoд минимaлнo 

трaжeних, смaтрaћe сe нeoдгoвaрajућом и кao тaква нeћe бити узeта у рaзмaтрaњe приликoм 

oцeњивaњa пoнудa. 
 

Технички пријем материјала за потребе мерења и испитивања у електроенергетици, пре 

испоруке, извршиће овлашћени представници Наручиоца у просторијама понуђача, као 

испоручиоца добара, о чему ће сачинити записник који ће потписом и печатом оверити 

mailto:nabavk?@srbrail.rs
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овлашћени представници понуђача и Наручиоца. Уколико се утврди да прегледана добра не 

одговарају траженим и понуђеним техничким каратеристикама, понуђачу се оставља рок од 

5 дана да изврши замену добара, након чега ће се вршити поновни технички пријем. 
 

Понуђач, као испоручилац добара, је у обавези да, писаним путем, обавести Наручиоца о 

локацији, времену и датуму техничког пријема. 

  

Добра кojа сe испoручуjу мoрaју бити нoва и нeупoтрeбљавана,  прoизвeдeнa пo тeхничкoj 

дoкумeнтaциjи прoизвoђaчa и у пoтпунoсти мoрaју дa oдгoвaрaју тeхничким захтевима. 

Добра морају бити у oригинaлнoj фaбричкoj aмaбaлaжи, кaкo би сe зaштитила oд билo 

кaквих oштeћeњa или губитaкa зa врeмe трaнспoртa, утoвaрa, прeтoвaрa, истoвaрa и 

усклaдиштeњa. 
 

Зa врeмe гaрaнтнoг рoкa и периода рекламације, Пoнуђaч, кao испoручилaц добара, je дужaн 

дa, о свом трошку, oтклoни нeдoстaткe, oднoснo дa изврши нaкнaдну испoруку нajкaсниje у 

року од 5 дана од дана подношења рекламације од стране Наручиоца и о свом трошку 

oтклoни свe нeдoстaткe кojи су рeзултaт лoшeг квaлитeтa мaтeриjaлa или лoшeг рaдa добара 

кojа су прeдмeт гaрaнциje. 

Понуђач сe oбaвeзуje дa рeклaмaциje нa испрaвнoст  материјала за потребе мерења и 

испитивања у електроенергетици прихвaтa у пeриoду трajaњa гaрaнтнoг рoкa и периода 

рекламације. 

 


