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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ 100959794 
Матични број 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.rs 
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне 

набавке  у складу са Законом o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015. у даљем тексту Закон) подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке и конкурсном документацијом. 

Позив за подношење понуда и конкурсне документације за предметну 
јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.gcsu.co.rs. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10/17/ОП су добра – Набавка материјала са 
услугом електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама 
 

4. Контакт  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, дипл. правник, председник комисије за 
јавне набавке, 024 644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-
mail адреса milan@gcsu.rs 
 
5. Рок и начин подношења понуда 

Понуде се подносе на адресу : Геронтолошки центар Суботица, Алеја 
Маршала Тита  бр. 31, 24000 Суботица, путем поште или лично на писарници. 

Рок за подношење понуда је 04.09.2017. године до 12,00 часова. 
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније 04.09.2017. до 12,00 часова. 

         Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на 
поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити 
следеће: „Понуда за јавну набавку добара- Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), број 
10/17/ОП-НЕ ОТВАРАЈ„ 
 
6.Време и место отварања понуда 

Јавно отварање понуда одржаће се 04.09.2017. године  у 12,30 часова у 
радним просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  
бр. 31, 24000 Суботица. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

 
 

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда издато и потписано од стране  овлашћеног лица 
понуђача. 

 
 

7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
        Одлуку о додели  уговора, наручилац ће донети у року од 10 дана од дана 
отварања понуда. 
 
8.Почетак важења уговора 
Почетак важења закључених уговора почиње са истеком уговора закључених за 
2016. Годину и то: 
Уговори  за 2016. Годину важе до назначених датума: 
-за партију 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне комор  до 19.09.2017. 
године. 
-за партију  2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле 
на пару за пеглање веша и машине за прање посуђа  до  19.09.2017. године. 
-за партију 3- Клима уређаји-сплит системи и мулти системи до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 4- Централни клима системи и вентилациони каналски системи 
(праона, трпезарија, Јединица појачане неге     до 17.11.2017. године. 
-за партију  5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране   до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 6- Електрични бојлери и циркулационе пумпе      до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова     до 17.11.2017. 
године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

5 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 10/17/ОП су добра – Набавка материјала са 
услугом електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама 

  
Назив и ознака из општег речника набавки: 31000000 Електричне машине, 
апарати, опрема и потрошни материјал;расвета        
 
2. Партије: 
Јавна набавка је обликована по партијама и то: 
 

 Партија 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне  
      Партија 2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и 
                       пегле на пару за пеглање веша и машине за прање посуђа                       

Партија  3- Клима уређаји-сплит системи и мулти системи         
Партија  4- Централни клима системи и вентилациони каналски 
системи (праона, трпезарија, Јединица појачане неге)                                         
Партија 5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране  
Партија 6- Електрични бојлери и циркулационе пумпе 

               Партија 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова      
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 

 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка материјала са услугом електричних 
поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама у 
отвореном поступку јавне набавке број: 10/17/ОП. 

 
Понуђач има право да пре достављања понуде наручиоцу изврши увид у све 

машине и пратећу документацију (каталоге и сл.) које су наведене у техничким 
карактеристикама у оквиру конкурсне документације. Наручилац неће уважити 
касније примедне понуђача уколико исти није искористио наведено право, а које се 
односе на врсту машина и њихову ознаку наведену у оквиру конкурсне 
документације.Трошкови обиласка машина наручиоца и увида у документацију 
падају на терет понуђача, и понуђач нема право да од наручиоца захтева накнаду 
наведених трошкова. 

Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење 
услугe, a који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, празника као и друге нерадне дане). 
 Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
 Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама 
навести врсту и цену поправке, односно пружене услуге, материјал неопходан 
за извршење поправке са спецификацијом количина и цена материјала. 
Понуђач документ предаје наручиоцу који у писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије сагласност наручиоца.Понуђач је дужан да 
наведени документ достави наручиоцу у року од 2 сата рачунајући од тренутка 
доласка понуђача на место пријављеног квара и констатације истог. Рок  
испоруке добара и извршења услуге је 4 сата од тренутка када је наручилац 
дао своју писану сагласност за појединачну поправку, сем изузетно у случају 
компликованог квара или недостатка резервних делова (уколико се набављају 
из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном облику о 
томе обавести наручиоца уз навођење разлога због којих се уговорна обавеза 
не може извршити у наведеном року, а све уз сагласност купца (у погледу 
оправданости разлога за продужење рока). 

Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, као и која је пратећа услуга поправке  
извршена и њена вредност,  те њихов збир, односно укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која Наручилац има право да 
средства надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају 
наведе све потребне податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да 
би наручилац могао да изврши наплату путем осигурања. 
 Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба 
односно од тога где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
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1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 

(објекат домског смештаја) 
2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
10. Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
11. Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
12. Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
13. Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
14. Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
15. Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
 

 У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно 
адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру техничких 
спецификација), без обзира да ли се седиште понуђача налази у Суботици или 
ван Суботице.Такође, у случају да понуђач поправку врши у својим 
просторијама и у том случају трошкови превоза падају на терет понуђача. 
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ПАРТИЈА 1. ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗИВАЧИ И РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ 
  
A)Материјал   
РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једин
ица 

мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са  
ПДВ-ом 

1.  Компресор 3 комад    

2.  Компресор 4 комад    

3.  Компресор 5 комад    

4.  Компресор 7 комад    

5.  Компресор 8.5 комад    

6.  Компресор 10 комад    

7.  Компресор 12 комад    

8.  Компресор 18 комад    

9.  Компресор 21 комад    

10.  Компресор мањи („или 
одговарајући Copeland“, ЗF13) 

комад    

11.  Компресор већи (или одговарајући 
“Copeland”, ЗF18) 

комад    

12.  Компресор („или одговарајући 
Маnеurop МТ22-4ТF”) 

комад    

13.  Продигy термостат комад    

14.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући Eliwel”) 

комад    

15.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући „Dixel XR 60“),мањи 

комад    

16.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући „Dixel XW 60L“), већи 

комад    

17.  Сонда „NTC“  комад    

18.  Сонда „PTC“ комад    

19.  Термостат за фрижидер, 
замрзивач, комбиновани 

комад    

20.  Испаривач, за фрижидер, статички 
мањи 

комад    

21.  Испаривач за фрижидер, 
динамички мањи 

комад    

22.  Испаривач за фрижидер, статички, 
већи 

комад    

23.  Испаривач за фрижидер, 
динамички, већи 

комад    

24.  Испаривач хладњаче -20ºC комад    

25.  Фреон R600 кг    

26.  Фреон R404 кг    

27.  Фреон R134 кг    

28.  Фреон R22 кг    

29.  Фреон R406 кг    

30.  Фреон R141b кг    

31.  Мотор вентилатора, 5W комад    

32.  Мотор вентилатора, 10W комад    
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33.  Мотор вентилатора, 16W комад    

34.  Мотор вентилатора, 25W комад    

35.  Вентилатор хладњаче ø300 mm комад    

36.  Елиса вентилатора, мања комад    

37.  Елиса вентилатора, средња комад    

38.  Елиса вентилатора, велика комад    

39.  Електромагнетни вентил, за 
фреон, ø6 mm 

комад    

40.  Електромагнетни вентил за фреон, 
ø10 mm 

комад    

41.  Електромагнетни вентил за фреон, 
ø12 mm 

комад    

42.  Сушач, 15 gr комад    

43.  Сушач, 20 gr комад    

44.  Сушач, 30 gr комад    

45.  Сушач, ø6 –ø6 комад    

46.  Сушач на ø6 холендер комад    

47.  Сушач на ø10 холендер комад    

48.  Сушач на ø12 холендер комад    

49.  „PR“ релеј комад    

50.  Постоље за „PR“ релеј комад    

51.  Електрода за заваривање са 3% 
сребра 

кг    

52.  Игличасти вентил комад    

53.  Игличасти вентил са цевчицом комад    

54.  Термоекспанзиони вентил 2 изв. комад    

55.  Термоекспанзиони вентил 3 изв. комад    

56.  Ручица фрижидера, пластична комад    

57.  Ручица фрижидера, метална комад    

58.  Ручка расхладе, метална,  
вертикална 

комад    

59.  Ручка расхладе, метална 
хоризонтална 

комад    

60.  Сигнална летва фрижидера комад    

61.  Тињалица комад    

62.  „PTC“ релеј за компресор комад    

63.  Биметална заштита комад    

64.  Чувар фазе комад    

65.  Изолациони панели хладњаче 10 
cm, дебљине („или одговарајући 
произвођачу „KONTI EU“) 

комад    

66.  Врата хладњаче са грејачем („или 
одговарајући „MTH Italy“ модел 
„HV80 x 180MP“), поцинковани 
пластиф., дебљине 80 mm 

комад    

67.  Грејач отапања комад    

68.  Грејач пода комад    

69.  Грејач врата комад    

70.  Грејач у каблу (за кондензат), 3 m комад    

71.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор величине од 3-

комад    
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72.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор величине од 
10-21 

комад    

73.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Copeland 
ЗF13“, мањи 

комад    

74.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Copeland 
ЗF18“, већи 

комад    

75.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Маnеurop 
МТ22-4ТF” 

комад    

76.  Видно стакло хладњаче на 
холендер, ø10 

комад    

77.  Пресостат високог притиска комад    

78.  Пресостат ниског притиска комад    

79.  Пресостат комбиновани, типа „KP 
15“ 

комад    

80.  Помоћни контакти за контактор комад    

81.  Гума са магнетом, за дихтовање 
врата на фрижидерима или 
замрзивачима 

метар    

82.  Гума, за дихтовање врата на 
хладњачама, у „+“ и „–„ режиму 
рада 

метар    

83.  Термометар са сондом, дигитални, 
опсега од -30ºC до +30ºC 

комад    

84.  Термометар са сондом, аналогни, 
опсега од -30ºC до +30ºC 

комад    

85.  Холендер, ø6 комад    

86.  Холендер, ø10 комад    

87.  Холендер, ø12 комад    

88.  Холендер, ø15 комад    

89.  Црево за одвођење кондензата, 
ø16 

метар    

90.  Црево за одвођење кондензата, 
ø20 

метар    

91.  Црево за одвођење кондензата, 
ø32 

метар    

92.  Црево за одвођење кондензата, 
ø50 

метар    

93.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø10 

метар    

94.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø12 

метар    

95.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø15 

метар    

96.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 

метар    
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унутрашњег пречника ø18 

97.  „PE“ термоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø22 

метар    

 
 
Б) Услуге 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена компресора 3,4,5,7, 8.5    

2.  Замена компресора 10,12,18,21    

3.  Замена компресора типа “Copeland” и 
“Маnеurop” 

   

4.  Замена термостата    

5.  Замена „PRODIGY“ термостата    

6.  Замена процесора „Eliwel“ или „Dixel“    

7.  Замена ”PTC” i ”NTC”сонде    

8.  Замена испаривача на фрижидерима и 
замрзивачима 

   

9.  Замена испаривача на хладњачама    

10.  Замена гребенастог прекидача    

11.  Замена мотора вентилатора    

12.  Замена вентилатора хладњаче    

13.  Замена елисе вентилатора    

14.  Замена електромагнетног вентила    

15.  Замена сушача    

16.  Замена релеја    

17.  Замена постоља агрегата    

18.  Замена контактора    

19.  Замена термоекспанзионог вентила    

20.  Замена бакарне цеви    

21.  Пуњење система фреоном    

22.  Уградња процесора „Elivela“, „Dixela“ или 
одговарајућих 

   

23.  Прање система системом фреоном 141b    

24.  Издувавање система азотом    

25.  Замена ручице фрижидера    

26.  Замена сигналног склопа    

27.  Замена тињалице    

28.  Замена ”PTC” релеја на компресору    

29.  Замена биметалне заштите    

30.  Замена чувара фазе    

31.  Замена изолационих панела хладњаче    

32.  Замена проводника    

33.  Замена шарке фрижидера,замрзивача    

34.  Замена утикача моно.троф,индустријски    

35.  Замена конектора моно,троф    

36.  Замена грејача отапања    
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37.  Замена грејача пода    

38.  Замена грејача врата    

39.  Замена грејача конденза    

40.  Замена пресостата    

41.  Замена ваздушног кондензатора расхладе 
на фрижидерима и замрзивачима 

   

42.  Замена ваздушног кондензатора расхладе 
на хладњачама 

   

43.  Замена разводног ормана    

44.  Замена изолације фрижидера,замрзивача    

45.  Вакумирање расхладног система    

46.  Замена врата хладњаче    

47.  Замена „PE“ tермоизолације за цев, 
дебљине изолације 9 mm, унутрашњег 
пречника од ø10 до ø22 

   

48.  Замена  гуме за дихтовање врата на 
фрижидерима, замрзивачима 

   

49.  Замена  гуме за дихтовање врата на 
хладњачама 

   

50.  Замена аналогних и дигиталних 
термометара 

   

51.  Замена црева за одвођење кондензата    

52.  Замена холендера од ø6 до ø15    

53.  Чишћење кондензатора    
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ПАРТИЈА 2.- МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША, МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША, 
РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 
 
 

-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША И МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ 
ЗА ПРАЊЕ ВЕША  
ВЕШ МАШИНА 5 КГ 
А)Материјал 

РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 

мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са  
ПДВ-ом 

1.  Грејач 1800w комад    

2.  Пумпа  вм комад    

3.  Програматор мех вм мала комад    

4.  Електроника  вм комад    

5.  Елмагнетни вентил 1кратки комад    

6.  Елмагнетни вентил 2кратки комад    

7.  Елмагнетни вентил 3кратки комад    

8.  Пресостат 1нивовски комад    

9.  Пресостат 2нивовски комад    

10.  Пресостат 3нивовски комад    

11.  Термичка брава  вм комад    

12.  Биметална заштита комад    

13.  Тастер за команду вм комад    

14.  Прекидач за команду вм комад    

15.  Прем елмотора  вм комад    

16.  Симеринг  вм комад    

17.  Лежај 6201 комад    

18.  Лежај6202 комад    

19.  Лежај6203 комад    

20.  Лежај6204 комад    

21.  Лежај6205 комад    

22.  Лежај6206 комад    

23.  Каиш вм комад    

24.  Ременица  вм комад    

25.  Осовина вм комад    

26.  Шпулна елмагнетног вент комад    

27.  Тунел гума  вм комад    

28.  Проводник ппл 3x1.5 комад    

29.  Проводник ппл 5x2.5 комад    

30.  Проводник ппл 3x2.5 комад    

31.  Амортизери  вм комад    

32.  Вентил гума  комад    

33.  Гума посуде-каде комад    

34.  Гума за избацивање воде комад    

35.  Гума одушак комад    

36.  Довод цр комад    
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Б) Услуге 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а за 
машине од 
5-25 кг 
веша 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 
за машине 
од 5-25 кг 
веша 

1. Замена грејача    

2. Замена електричне инсталације    

3 Замена пумпе    

4. Замена врата    

5. Замена програматора    

6. Замена електронике    

7. Замена електромагнетног вентила    

8. Замена пресостата    

9. Замена микропрекидача    

10. Замена термичке браве    

11. Замена биметалне заштите    

12. Замена тастера    

13. Замена прекидача    

14. Замена симеринга    

15. Замена лежаја на централној осовини    

16. Замена каиша    

17. Замена ременице    

18. Замена осовине    

19. Замена шпулне    

20. Замена тунел гуме    

21. Замена проводника    

22. Замена амортизера    

23. Замена гуме    

24. Замена довод црева    

25. Замена одвод црева    

26. Замена шарке врата    

27. Замена утикача    

28. Замена аутоматског осигурача    

29. Замена осовине погона    

30. Замена електромотора    

31. Чишћење вентила за избацивање воде    

32. Стругарска обрада централне осовине    

33. Замена кондензатора    

34. Замена командне табле    

35. Замена лежаја на мотору    

36. Замена тастатуре    

37.  Одвод цр комад    

38.  Термостат  комад    

39.  Испусни вентил 24v crebe tippo- 

Sonda 

комад    
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37. Замена електромагнетне спојнице    

38. Замена браве на вратима    

39. Замена осовине погона    

40. Замена релеја    

41. Израда стезне чауре    

42. Варење конструкције    

43. Поправка електронике    

44. Замена лежаја    

45. Механичка обрада    

46. Стругање носача ременице    

47. Монтажа вм    

48. Демонтажа  веш машине    

49. Замена посуде прашка    

50. Чишћење филтера    

51. Чишћење црева за одвод воде    

 
 

ВЕШ МАШИНА 25 КГ 
А)Материјал 

РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 

мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са  
ПДВ-ом 

1.  Грејач обичан инд 3000w комад    

2.  Грејач 2400w комад    

3.  Грејач 1800w комад    

4.  Контактор 25А комад    

5.  Контактор 32А комад    

6.  Контактор 63А комад    

7.  Испусни вент. crebe tipo 24v 3 

izvoda 

комад    

8.  Испусни вентил 24v crebe tipo 

2 izvoda 

комад    

9.  Испусни вентил Ypso већи комад    

10.  Испусни вент grandinp мањи комад    

11.  Испусни вентил Imesa комад    

12.  Испусни вентил grandinp већи комад    

13.  Термостат комад    

14.  Програматор мех индвм комад    

15.  Сонда комад    

16.  Електронска прогр индвм комад    

17.  Елмагнетни вентил 1кратки комад    

18.  Елмагнетни вентил 2кратки комад    

19.  Елмагнетни вентил 3кратки комад    

20.  Елмагнетни вентил 1 col комад    

21.  Елмагнетни вентил ¾ col комад    

22.  Пресостат 1нивовски комад    

23.  Пресостат 2нивовски комад    

24.  Пресостат 3нивовски комад    



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

16 

 

25.  Испусни вентил ypso мањи комад    

26.  Биметална заштита комад    

27.  Тастер за команду вм комад    

28.  Прекидач за команду вм комад    

29.  Прем елмотора двобрзинског комад    

30.  Прем елмотора 1.5kw комад    

31.  Прем елмотора 7.5 kw комад    

32.  Прем елмотора 3kw комад    

33.  Прем елмотора 4kw комад    

34.  Симеринг индвм симпли комад    

35.  Симеринг мале вм комад    

36.  Симеринг с дуплом заптивком комад    

37.  Лежај6203 комад    

38.  Лежај6204 комад    

39.  Лежај6205 комад    

40.  Лежај6206 комад    

41.  Термо брава grandinpianti комад    

42.  Термо брава imesa комад    

43.  Термо брава ypso комад    

44.  Каиш инд.вм комад    

45.  Амортизер imesa комад    

46.  Ременица инд.вм комад    

47.  Термо брава crebe tipo комад    

48.  Осовина инд вм комад    

49.  Шпулна контактора комад    

50.  Шпулна испусн вентила инд.вм комад    

51.  Шпулна елмагнетног вент комад    

52.  Об електроника инд.вм комад    

53.  Тунел гума crebe tipo комад    

54.  Тунел гума ypso ind manja комад    

55.  Тунел гума ypso ind veća комад    

56.  Квачило инд. вм комад    

57.  Лопате бубња инд.вм комад    

58.  Проводник ppl 3x1.5 комад    

59.  Проводник ppl 5x2.5 комад    

60.  Проводник ppl 3x2.5 комад    

61.  Амортизери ypso метар    

62.  Амортизер grandinpianti метар    

63.  Амортизери crebe tipo метар    

64.  Мембрана за испусни вентил метар    

65.  Вентил гума инд.вм комад    

66.  Гума када-испусн вент комад    

67.  Гума посуде-каде комад    

68.  Гума за избацивање воде комад    

69.  Гума одушак комад    

70.  Довод цр комад    

71.  Одвод цр комад    

72.  Лежај 308 комад    
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Б) Услуге 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а за 
машине од 
25-40 кг 
веша 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 
за машине 
од 25-40 кг 
веша 

1.  Замена грејача    

2.  Замена контактора    

3.  Замена пумпе    

4.  Замена испусног вентила    

5.  Замена програматора    

6.  Замена електронике    

7.  Замена електромагнетног вентила    

8.  Замена пресостата    

9.  Замена микропрекидача    

10.  Замена термичке браве    

11.  Замена биметалне заштите    

12.  Замена тастера    

13.  Замена прекидача    

14.  Замена симеринга    

15.  Замена лежаја на централној осовини    

16.  Замена каиша    

17.  Замена ременице    

18.  Замена осовине    

19.  Замена шпулне    

20.  Замена тунел гуме    

21.  Замена проводника    

22.  Замена амортизера    

23.  Замена гуме    

24.  Замена довод црева    

25.  Замена одвод црева    

26.  Замена шарке врата    

27.  Замена утикача    

28.  Замена аутоматског осигурача    

29.  Замена мембране испусног вентила    

30.  Замена електромотора    

31.  Чишћење вентила за избацивање воде    

32.  Стругарска обрада централне осовине    

33.  Замена кондензатора    

34.  Замена командне табле    

35.  Замена лежаја на мотору    

36.  Замена квачила и спојнице    

73.  Лежај конусно ваљчасти комад    

74.  Лежај цилиндрично ваљчасти комад    

75.  Испусни вентил 24v crebe tippo- 

Sonda 

комад    
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37.  Замена клинастог ремена    

38.  Замена електричне инсталације    

39.  Замена тастатуре    

40.  Замена електромагнетне спојнице    

41.  Замена браве на вратима    

42.  Замена осовине погона    

43.  Замена врата    

44.  Замена релеја    

45.  Варење конструкције    

46.  Стругање носача ременице    

47.  Израда стезне чауре    

48.  Демонтажа индустријске веш машине    

49.  Монтажа инд вм    

50.  Механичка обрада    

51.  Поправка електронике    

52.  Замена лежаја    

53.  Чишћење филтера    

54.  Чишћење црева за одвод воде    

 

-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША 
 А)Материјал 
  

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Грејач спец. За инд.в.м. “ или 
одговарајући „Grandipianti”, мањи 

комад    

2.  Грејач инфрацрвени, 1100 W комад    

3.  Програматор, механички комад    

4.  Програматор, електронски комад    

5.  Микропрекидач сушаре врата комад    

6.  Биметална заштита комад    

7.  Прекидач за команду комад    

8.  Водилно коло комад    

9.  Гумени клизач бубња комад    

10.  Каиш  комад    

11.  Шпулна контактора комад    

12.  Премотавање намотаја 
електромотора, снаге 1,5 kW 

комад    

13.  Лежај 6204 РСР комад    

14.  Лежај 6204 РСР са кућиштем комад    

15.  Ременица  комад    

16.  Осовина  комад    

17.  Тајмер комад    
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Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

18.  Лопата бубња сушаре, 
алуминијска 

комад    

19.  Шарка сушаре комад    

 

Б) Услуге 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Издувавање машине    

2.  Замена шасије    

3.  Замена вентилатора са ременицом    

4.  Замена фиксног термостата    

5.  Замена стопица    

6.  Замена гуменог клизача бубња    

7.  Замена програматора    

8.  Замена лежаја на ременици    

9.  Замена заштитне склопке    

10.  Замена погонске осовине    

11.  Замена ротора    

12.  Замена помоћне осовине    

13.  Замена мотора    

14.  Замена термостата    

15.  Замена кабловског сета    

16.  Замена лежаја на осовини    

17.  Замена зупчастог ремена    

18.  Замена семеринга    

19.  Замена гребенастог прекидача    

20.  Замена стакла врата    

21.  Замена вентилатора са ременицом    

22.  Замена водилног кола    

23.  Замена бубња сушаре    

24.  Замена грејача    

25.  Замена браве врата    

26.  Замена шарке на вартима    

27.  Замена лопате бубња    

28.  Замена тајмера    

29.  Замена контактора    

30.  Замена каиша    

31.  Замена лежаја на бубњу    

32.  Замена биметалне заштите    

33.  Замена лежаја вратила    

34.  Замена лежаја водилн. кола    

35.  Замена електронике    

36.  Стругање централне осовине    

37.  Замена микропрекидача    

38.  Замена ременице    

39.  Замена тајмера    

40.  Замена шпулне контактора    
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41.  Демонтажа сушаре    

42.  Замена напојног кабла    

43.  Замена трополног осигурача    

44.  Замена лежаја на мотору    

 
-РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША 
А)Материјал 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1. Грејач шипкасти 2 m, снаге     
2000 W 

комад    

2. Грејач пегле бојлера комад    

3. Електромагнетни вентил комад    

4. Микропрекидач пегле комад    

5. Премотавање намотаја  
електромотора, снаге 2 kW 

комад    

6. Ременица рољке комад    

7. Осовина рољке комад    

8 Сигурносни вентил пегле комад    

9. Амортизер рољке комад    

10. Биметална заштита комад    

11. Инпрегрирано гумено црево комад    

 

Б) Услуге 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена траке осовине    

2.  Замена погонског зупчаника    

3.  Замена пеглача    

4.  Замена об редуктора    

5.  Замена заштитне склопке    

6.  Замена термостата    

7.  Замена челичне траке    

8.  Замена хидрауличних вентила    

9.  Замена електричне инсталације    

10.  Замена об мотора вентилатора    

11.  Заменабиметалне заштите    

12.  Замена лежаја на мотору вентилатора    

13.  Замена ланчаника    

14.  Замена ланца    

15.  Замена кабловског сета    

16.  Замена јастука    

17.  Замена мотора ваљка    
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-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Грејач коморе, снаге 2000 W комад    

2.  Грејач бојлера 5/4", снаге 6 kW комад    

3.  Грејач коморе, снаге 2800 W комад    

4.  Грејач бојлера на фланшни, снаге 
6 kW 

комад    

5.  Пумпа високог притиска, снаге 
2,2 kW 

комад    

6.  Пумпа високог притиска, снаге  
1,8 kW, трофазна 

комад    

7.  Пумпа високог притиска, снаге 
1.6 kW, монофазна 

комад    

8.  Пумпа детерџента за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад    

9.  Програматор за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад    

10.  Електомагнетни вентил, двокраки комад    

11.  Пресостат комад    

12.  Микропрекидач комад    

13.  Семеринг пумпе комад    

14.  Тимер комад    

15.  Сигурносни вентил бојлера комад    

16.  Шарка врата комад    

18.  Замена електромотора    

19.  Замена двоструког зупчаника    

20.  Замена гуме на осовини    

21.  Замена грејача    

22.  Замена вучних трака    

23.  Замена ваздушног вентила    

24.  Замена микропрекидача    

25.  Замена контактора    

26.  Чишћење пегле    

27.  Замена електромагнетног вентила    

28.  Замена ременице    

29.  Замена осовине    

30.  Замена сигурносног вентила    

31.  Замена амортизера    

32.  Замена биметалне заштите    

33.  Замена аутоматског осигурача    

34.  Замена инпрегрираних гумених црева    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

17.  Магнетни прекидач хаубе комад    

18.  Црево за повезивање посуде са 
детерџентом и дозатора DN5 –
бело 

метар    

19.  Црево за повезивање посуде са 
средством за испирање и 
дозатора DN5 –плаво 

метар    

20.  Термостат регулатора, 90º C комад    

21.  Сигурносни термостат комад    

22.  Одвод црево комад    

23.  Довод црево комад    

24.  Горња рука прања комад    

25.  Дозатор д.п. комад    

 

Б) Услуге 
 

Ред. 
Бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена термостата    

2.  Замена пумпе високог притиска    

3.  Замена пумпе    

4.  Замена турбине    

5.  Замена гуме     

6.  Замена пресостата    

7.  Замена контактора    

8.  Замена мотора    

9.  Демонтажа мотора    

10.  Замена грејача    

11.  Замена тастатуре    

12.  Замена прекидача    

13.  Премотавање електромотора    

14.  Замена електромагнетног вентила    

15.  Замена програматора    

16.  Замена семеринга пумпе    

17.  Замена тимер-а    

18.  Замена сигурносног вентила    

19.  Замена магн. Прекидача хаубе инд.маш. 
“Winterhalter”  

   

20.  Замена црева за повезивање посуде са 
детерџентом и дозатора DN5 –бело 

   

21.  Замена црева за повезивање посуде са 
средством за испирање и дозатора DN5 –
плаво 

   

22.  Замена утикача    

23.  Замена одвод црева    

24.  Замена довод црева    
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-МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
А)Материјал 
 

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Термостат, регулациони комад    

2.  Пумпа комад    

3.  Пумпа високог притиска комад    

4.  Гумено црево, дужине 30 цм комад    

5.  Пресостат комад    

6.  Тастатура (управљачке плоча) комад    

7.  Програматор комад    

8.  Електроника комад    

9.  Семеринг пумпе комад    

10.  Сигурносни вентил комад    

11.  Микропрекидач комад    

12.  Термостат сигурносни комад    

13.  Електромагнетни вентил комад    

14.  Одвод црево комад    

15.   Довод црево комад    

 

Б) Услуге 
 
 

25.  Замена горње руке прања    

26.  Замена дозатора    

27.  Чишћење машине за посуђе    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена термостата    

2.  Замена пумпе високог притиска    

3.  Замена пумпе    

4.  Замена гуме    

5.  Замена пресостата    

6.  Замена мотора    

7.  Замена грејача    

8.  Замена тастауре (управљачке плоче)    

9.  Замена прекидача    

10.  Замена електромагнетног вентила    

11.  Замена електронике    

12.  Замена утикача    

13.  Замена програматора    

14.  Замена семеринга пумпе    
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15.  Замена сигурносног вентила    

16.  Замена микропрекидача    

17.  Премотавање електромотора    

18.  Замена одвод црева    

19.  Замена довод црева    

20.  Демонтажа машине    

21.  Монтажа машине    

22.  Чишћење машине    
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ПАРТИЈА 3. КЛИМА УРЕЂАЈИ-СПЛИТ СИСТЕМИ И МУЛТИ СИСТЕМИ 
А)Материјал 

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1. Фреон R22 килограм    

2. Фреон R410А килограм    

3. Фреон R407C килограм    

4. Бакарна цев ø6 mm метар    

5. Бакарна цев ø10 mm метар    

6. Бакарна цев ø12 mm метар    

7. Бакарна цев ø15 mm метар    

8. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø6 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

9. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø12 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

10. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø18 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

11. Холендер ø6 комад    

12. Холендер ø12 комад    

13. Електромагнетни вентил 
четверокраки-већи 

комад    

14. Електромагнетни вентил 
четверокраки- мањи 

комад    

15. Кондензатор компресора, 30 µF комад    

16. Кондензатор компресора, 35 µF комад    

17. Кондензатор компресора, 50 µF комад    

18. Мотор за закретање крилаца комад    

19. Мотор вентилатора спољне 
јединице 

комад    

20. Мотор вентилатора унутрашње 
јединице 

комад    

21. Електроника климе комад    

22. Об електроника климе комад    
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23. Даљински управљач за клима 
уређај 

комад    

24. Носач клима уређаја-мањи комад    

25. Носач клима уређаја-већи комад    

26. Ротациони компресор 12 комад    

27. Ротациони компресор 36 комад    

28. Компресор за инвертерски клима 
уређај 12 

комад    

29. Компресор за инвертерски клима 
уређај 36 

комад    

30. Освеживач климе комад    

31. Вентилатор унутрашње јединице комад    

32. Вентилатор спољне јединице комад    

33. Кондензационо црево комад    

34. Мотор вентилатора спољне 
јединице трофазни 

комад    

35. Биметална заштита комад    

36. “Чувар” фазе (уређаја за заштиту 
од “испадања” фазе) 

комад    

37. Проводник 3 x 1,5 мmm² метар    

38. Проводник 3 x 2,5 mm² метар    

39. Проводник 5 x 1,5 mm² метар    

40. Проводник 5 x 2,5 mm² метар    

41. Сонда испаривача комад    

42. Сонда отапања комад    

43. Сонда потиса комад    

44. Сонда просторна комад    

45. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2 µF 

комад    

46. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2,5 µF 

комад    

47. Кондензатор спољног 
вентилатора, 3 µF 

комад    

48. Клима уређај (комплет) 12 комад    

49. Клима уређај (комплет) 18 комад    

50. Клима уређај (комплет) 24 комад    

51. Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и могућност 
машинског- наношења са 
апаратима под високим 
притиском, концентрат, не сме да 

литар    
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Б) Услуге 
 

 

_______________________ 
                                  М.П                  Понуђач 
                                                  ___________________ 

 

садржи фосфате, раствараче нити 
нагризајуће супстанце и мора бити 
биоразградиво) 

52. Средство за дезинфекцију клима 
уређаја (са дуготрајним ефектом 
на очишћене површине, са брзим 
дејством уништавања  гљивица, 
вируса, бактерија и 
микроорганизама). 

литар    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена сонде    

2.  Замена електронике    

3.  Замена компресора    

4.  Замена вентилатора унутрашње јединице    

5.  Замена вентилатора спољне јединице    

6.  Замена мотора вентилатора    

7.  Монтажа клима уређаја (система)    

8.  Демонтажа клима уређаја (система)    

9.  Замена електромагнетног вентила    

10.  Вакумирање  система    

11.  Пуњење система (расхладним флуидом)    

12.  Замена бакарне цеви    

13.  Замена изолације    

14.  Замена носача клима уређаја    

15.  Замена холендера    

16.  Замена кондензатора    

17.  Замена мотора за закретање крилаца    

18.  Замена електронике    

19.  Замена даљинског управљача    

20.  Замена компресора инвертерског клима 
уређаја 

   

21.  Замена кондензационог црева    

22.  Замена контактора    

23.  Замена биметалне заштите    

24.  Замена “чувара” фазе (уређаја за заштиту 
од “испадања” фазе) 

   

25.  Замена инсталације    

26.  Контрола, допуна система фреоном, 
чишћење и дезинфекција клима уређаја 

   

27.  Комплетно скидање, растављање, прање, 
поновно састављање и пуштање у рад 
клима уређаја 
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ПАРТИЈА  4. ЦЕНТРАЛНИ КЛИМА СИСТЕМИ И ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛСКИ 
СИСТЕМИ (ПРАОНА, ТРПЕЗАРИЈА, ЈЕДИНИЦА ПОЈАЧАНЕ НЕГЕ) 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Бакарна цев ø6 mm метар    

2.  Бакарна цев ø10 mm метар    

3.  Бакарна цев ø12 mm метар    

4.  Бакарна цев ø15 mm метар    

5.  Бакарна цев ø18 mm метар    

6.  Бакарна цев ø22 mm метар    

7.  Бакарна цев ø28 mm метар    

8.  Холендер ø6 mm комад    

9.  Холендер ø10 mm комад    

10.  Холендер ø12 mm комад    

11.  Холендер ø15 mm комад    

12.  Холендер ø18 mm комад    

13.  Холендер ø22 mm комад    

14.  Холендер ø28 mm комад    

15.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø6 mm 
или одговарајућа 

метар    

16.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø10 mm, 
или одговарајућа 

метар    

17.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø12 mm, 
или одговарајућа 

метар    

18.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø15 mm, 
или одговарајућа 

метар    

19.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø18 mm, 
или одговарајућа 

метар    

20.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø22 mm, 
или одговарајућа 

метар    

21.  ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø28 mm, 
или одговарајућа 

метар    

22.  Компресор „Maneurop МТ22-
4ТF“ или одговарајући 

комад    

23.  Компресор „Copeland scroll комад    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

ЗF18“ или одговарајући 

24.  Фреон R22 килограм    

25.  Фреон R410 килограм    

26.  Фреон R407C килограм    

27.  Фреон R404А килограм    

28.  Вентилатор канала трофазни, 
снаге 2,2 kW 

комад    

29.  Каиш за покретање турбине у 
каналима 

комад    

30.  Биметална заштита комад    

31.  “Чувар” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

комад    

32.  Проводник 3x1,5 mm² метар    

33.  Проводник 3x2,5 mm² метар    

34.  Проводник 5x1,5 mm² метар    

35.  Проводник 5x2,5 mm² метар    

36.  Термоекспанзиони вентил комад    

37.  Електромагнетни вентил за 
фреон 

комад    

38.  Филтери канала централне 
климе 

комад    

39.  Сонда просторна комад    

40.  Сонда испаривача комад    

41.  Сонда отапања комад    

42.  Сонда потиса комад    

43.  Електроника централне климе комад    

44.  „OB“ електроника централне 
климе 

комад    

45.  Прекидач тастер за команду комад    

46.  Пресостат високог притиска комад    

47.  Пресостат ниског притиска комад    

48.  Пресостат комбиновани комад    

49.  Капиларна цев ø0,8 mm метар    

50.  Капиларна цев ø0,6 mm метар    

51.  Капиларна цев ø1 mm метар    

52.  Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и могућност 
машинског- наношења са 

литар    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

апаратима под високим 
притиском, концентрат, не сме 
да садржи фосфате, 
раствараче нити нагризајуће 
супстанце и мора бити 
биоразградиво) 

53.  Средство за дезинфекцију 
клима уређаја (са дуготрајним 
ефектом на очишћене 
површине, са брзим дејством 
уништавања гљивица, вируса, 
бактерија и микроорганизама) 

литар    

 Б) Услуге 
 

                                                       М.П.            Понуђач 
                                                                        _____________________________ 

Ред.бр ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена бакарне цеви    

2.  Замена изолације    

3.  Замена компресора “или одговарајући 
„Maneurop” 

   

4.  Замена компресора “ или одговарајући 
„Copeland” 

   

5.  Пуњење система (фреоном)    

6.  Замена вентилатора канала, трофазни    

7.  Замена каиша за покретање турбине у 
каналима 

   

8.  Замена контактора    

9.  Замена биметалне заштите    

10.  Замена “чувара” фазе (уређаја за заштиту 
од “испадања” фазе) 

   

11.  Замена инсталације    

12.  Замена термоеkcпанзионог вентила    

13.  Замена електомагетног вентила    

14.  Замена филтера канала     

15.  Замена холендера    

16.  Замена сонде    

17.  Замена електронике централне климе    

18.  Замена „OB“ електронике климе    

19.  Замена прекидача тастера    

20.  Замена гребенастог прекидача    

21.  Замена пресостата    

22.  Замена капиларне цеви    

23.  Чишћење и дезинфекција централног клима 
уређаја 

   

24.  Чишћење и дезинфекција клима канала, 
вентилационих канала и решетки 
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ПАРТИЈА 5. ЕЛЕКТРИЧНИ  УРЕЂАЈИ  ЗА ОБРАДУ И ПРИПРЕМУ ХРАНЕ 

 
-ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАНИ ЗА КУВАЊЕ ХРАНЕ И ТОПЛИ СТО 

А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Сигурносни вентил комад    

2.  Славина за воду комад    

3.  Испусна славина комад    

4.  Ручица врата комад    

5.  Заштитни вентил комад    

6.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 mm² 

метар    

7.  Термостат комад    

 
Б) Услуге 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  услуге  
без ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена сигурносних вентила    

2.  Замена славине за воду    

3.  Замена цеви за пару    

4.  Замена изолације    

5.  Варење и фарбање каде    

6.  Поправка аутоматике    

7.  Замена манометра    

8.  Замена кугличног вентила    

9.  Замена испусне славине    

10.  Замена ручице врата    

11.  Замена заштитног вентила    

12.  Замена грејача (по комаду)    

13.  Замена електричне инсталације    

14.  Замена вентила за воду    

15.  Замена термостата    

16.  Замена контактора    

17.  Замена осигурача    

18.  Замена разводне кутије    

19.  Замена гребенастог прекидача    

20.  Замена прекидача    
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-ЕЛЕКРТИЧНЕ РЕРНЕ, ШТЕДЊАЦИ И КИП-ПЕЧЕЊАРЕ 

А)Материјал 
 

 
Б) Услуге 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Грејач рерне, индустријски, снаге 
3 kW 

комад    

2.  Грејна плоча 300x300 mm комад    

3.  Прекидач индустријске  рерне комад    

4.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 mm² 

метар    

5.  Сигурносни термостат за 
индустријску рерну 

комад    

6.  Тимер комад    

7.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 1,5 mm² 

комад    

8.  Механизам кип печењаре комад    

9.  Тињалица комад    

10.  Терач термостата комад    

11.  Стезаљка, керамичка, петополна комад    

12.  Клемна, сигма комад    

13.  Грејач, индустријски, снаге 1,2 kW комад    
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-ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ЗА ЉУШТЕЊЕ КРОМПИРА  
А)Материјал 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена кабловског сета    

2.  Замена изолације    

3.  Замена изолације електричне инсталације 
И делова 

   

4.  Замена прекидача    

5.  Замена грејне плоче    

6.  Замена грејача    

7.  Замена комплетних врата    

8.  Замена механизма кип печењаре    

9.  Замена носача грејних тела    

10.  Замена изолације рерне    

11.  Замена контактора    

12.  Замена редуктора    

13.  Замена предње командне плоче    

14.  Замена програматора    

15.  Замена термостата    

16.  Замена тимер-а    

17.  Замена стакла на вратима рерне    

18.  Замена терача    

19.  Замена аутоматског осигурача    

20.  Замена тињалице    

21.  Замена клемне    

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Тастер комад    

2.  Моторно-заштитни прекидач 
(”DM” склопка) 

комад    

3.  Осовина комад    

4.  Клинасти каиш комад    

5.  Куглични лежај за „BN 02“ комад    

6.  Куглични лежај, једноредни, 
„BC10“ 

комад    

7.  Кондензатор, 12 µF, 400 V комад    

8.  Кондензатор, 30 µF комад    

9.  Контролна сијалица комад    

10.  Електромагнетни вентил 0-1, 180º комад    

11.  Програматор „LGK“ комад    

12.  Електромотор програматора комад    
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Б) Услуге 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Дугме програматора комад    

14.  Микропрекидач програматора комад    

15.  Маст за подмазивање 
(литијумска, „ или одговарајуће  
LIS-VМ3“) 

килогра
м 

   

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена напојног кабла и утикача    

2.  Замена моторно-заштитног прекидача (”DM” 
склопке) 

   

3.  Замена прекидача    

4.  Замена заптивних делова на машини    

5.  Замена осовине    

6.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

   

7.  Замена лежаја    

8.  Замена клинастог ремена    

9.  Замена ременице    

10.  Механичка обрада ременице и осталих 
носача 

   

11.  Замена камена    

12.  Репарација абразива на камену    

13.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

14.  Премотавање електромотора ”ЕК-71”, облик 
”B4”, снаге 0,25 kW 

   

15.  Премотавање електромотора, снаге 1,1 kW    

16.  Механичке поправке на кућишту машине    

17.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

18.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

   

19.  Замена кондензатора    

20.  Замена контролне сијалице    

21.  Замена електромагнетног вентила    

22.  Замена заптивних делова на машини    

23.  Механичке поправке на кућишту    

24.  Подмазивање    
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-ЕЛЕКТРИЧНА УНИВЕРЗАЛНА КУХИЊСКА МАШИНА ТИПА „FEUMA HU1010“ 
А)Материјал 
 
 

 

Б) Услуге 

 

Ред. 
бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Тастер комад    

2.  Нож за гурање меса, са трокрако 
повезаним унутрашњим и вањским 
прстеном, вањски пречник ø 82 
mm (оригинална шифра артикла: 
543040) 

комад    

3.  Нож за сечење меса, крстасти, 
вањски пречник ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543047) 

комад    

4.  Перфорирана диск плоча за 
млевење меса, дебљине 13 mm, 
вањског пречника ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543044) 

комад    

5.  Носећи диск са ножевима за 
поврће, подесив за дебљину 
резања 0-8 mm, пречник диска ø 
300 mm (оригинална шифра 
артикла: 542315) 

комад    

6.  Лежај, игличасти, унутрашњег 
пречника 18x23 mm, дужине 10 
mm 

комад    

7.  Индустријско уље за редукторе 
(уље за индустријске зупчанике),  
(или одговарајуће типу »CLP 680- 
ISO VG 680 / DIN 51517 BI.3«) 

литар    
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-ЕЛЕКРТИЧНА САЛАМОРЕЗНИЦА 
А)Материјал 

   

Б) Услуге 

 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена утикача    

2.  Замена прекидача    

3.  Замена лежаја    

4.  Замена осовине    

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

   

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена напојног кабла    

2.  Замена утикача    

3.  Замена моторно-заштитног прекидача (”DM” 
склопке) 

   

4.  Замена прекидача    

5.  Замена заптивних делова на машини    

6.  Замена осовине    

7.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

   

8.  Замена лежаја    

9.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

10.  Премотавање електромотора, трофазни, 
снаге 1,3/1,9 kW 

   

11.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

12.  Поправка механичких делова преносног 
склопа (укључујући стугарску обраду)  

   

13.  Замена заптивних делова на машини    

14.  Механичке поправке на кућишту    

15.  Замена ножева    

16.  Машинско оштрење ножева    

17.  Допуна редукторског уља    

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Лежај 6205 комад    

2.  Лежај 6206 комад    

3.  Кондензатор, 5 µF комад    

4.  Нож за сечење, вањског пречника 
ø220 mm 

комад    
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6.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

7.  Премотавање електромотора, трофазни, 
снаге 400 W 

   

8.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

9.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

   

10.  Замена кондензатора    

11.  Механичке поправке на кућишту    

12.  Замена ножа за сечење    

 
 

-АПАРАТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ТАЊИРА  ТИПА „MEIKO SR 2B26H“ 
Услуге 

  

 
 

-МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ХЛЕБА ТИПА „FIŠ DOMINA“ 
А)Материјал 

 

Б) Услуге 

 
  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена утикача, монофазни    

2.  Замена прекидача    

3.  Замена грејача    

4.  Замена механичких делова склопа за 
прихват тањира 

   

5.  Поправка механичких делова склопа за 
прихват тањира 

   

6.  Механичке поправке на кућишту    

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Тастер комад    

2.  Нож за сечење хлеба, ширина 
резања 400 mm 

комад    

3.  Лежај комад    

4.  Клинасти ремен комад    

5.  Специјално уље за подмазивање литар    

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена утикача, трофазни    

2.  Замена моторно-заштитног прекидача („DM“ 
склопке) 

   



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

38 

 

 
 
 

 

-МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ ТЕСТА ТИПА „FIMAR IM25CN235М“  

А)Материјал 
 

 

Б) Услуге 

 

3.  Замена прекидача    

4.  Замена осовине    

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

   

6.  Замена лежаја    

7.  Замена клинастог ремена    

8.  Замена ременице    

9.  Механичка обрада ременице и осталих 
носача 

   

10.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

11.  Премотавање електромотора, снаге 0,75 kW    

12.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

13.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

   

14.  Механичке поправке на кућишту    

15.  Подмазивање    

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Тастер комад    

2.  Лежај 6203 комад    

3.  Лежај 6204 комад    

4.  Лежај 6205 комад    

5.  Лежај 6206 комад    

6.  Премотавње електромотора, 
снаге 1,5 кW 

комад    

7.  Биметална заштита комад    

8.  Чаура комад    

9.  Осовина комад    

10.  Микропрекидач комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Замена тастера    
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-ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР , 20 ЛИТАРСКИ, ТИПА „ECO LINE-PMD Belgium 

B20GA“ (HANGZOU B20GA)“ 

А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Лежај 6203 комад    

2.  Лежај 6204 комад    

3.  Лежај 6205 комад    

4.  Лежај 6206 комад    

5.  Премотавње електромотора, 
снаге 1,1 kW 

комад    

6.  Биметална заштита комад    

7.  Чаура комад    

8.  Осовина комад    

 

Б) Услуге 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 

1.  Замена тастера    

2.  Замена контактора    

3.  Замена лежаја на мотору    

4.  Замена електромотора    

5.  Замена биметала    

6.  Замена чауре    

7.  Замена осовине    

8.  Замена напојног кабла    

9.  Замена утикача    

10.  Премотавање електромотора, снаге 1,1 кW    

11.  Замена микропрекидача    

  

                                                                     _______________________ 
 М.П                                                  Понуђач 

2.  Замена контактора    

3.  Замена лежаја на мотору    

4.  Замена електромотора    

5.  Замена биметала    

6.  Замена чауре    

7.  Замена осовине    

8.  Замена напојног кабла    

9.  Замена утикача    

10.  Премотавање електромотора, снаге 1,5 кW    

11.  Замена микропрекидача    
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ПАРТИЈА 6. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ И ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ 
 

-БОЈЛЕРИ 
А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Сигурносни термостат комад    

2.  Радни термостат комад    

3.  Сигурносни вентил комад    

4.  Тињалица комад    

5.  Стопица комад    

6.  Клемна 10 мм² комад    

7.  Клемна 16 мм² комад    

8.  Сонда цев комад    

9.  Фланшна комад    

10.  Контра фланшна комад    

11.  Заптивка бојлера комад    

12.  Термометар бојлера комад    

13.  Неповратни вентил комад    

 

Б) Услуге 

Бојлери од 5-100 литара 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 
за бојлере 
од 5-100 
литара 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 
за бојлере 
од 5-100 
литара 

1.  Замена електричне инсталације    

2.  Замена термичког осигурача    

3.  Замена сигурносног вентила    

4.  Замена плашта    

5.  Замена казана    

6.  Замена грејача    

7.  Замена термостата    

8.  Замена фланшне    

9.  Замена контра фланшне    

10.  Замена гуме заптивке    

11.  Замена неповратног вентила    

12.  Замена контактора    

13.  Замена гребенастог прекидача    

14.  Чишћење бојлера    
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15.  Замена тињалице    

16.  Замена термометра    

17.  Замена клемне    

18.  Замена тињалице    

Б) Услуге 

Бојлери од 200 литара 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 
за бојлере 
од 200 
литара 

ПДВ Цена услуге 
са ПДВ-ом 
за бојлере 
од 200 
литара 

1.  Замена електричне инсталације    

2.  Замена термичког осигурача    

3.  Замена сигурносног вентила    

4.  Замена плашта    

5.  Замена казана    

6.  Замена грејача    

7.  Замена термостата    

8.  Замена фланшне    

9.  Замена контра фланшне    

10.  Замена гуме заптивке    

11.  Замена неповратног вентила    

12.  Замена контактора    

13.  Замена гребенастог прекидача    

14.  Чишћење бојлера    

15.  Замена тињалице    

16.  Замена термометра    

17.  Замена клемне    

18.  Замена тињалице    

 

 
-ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ТИПА ”РС 40”, ”РС 50”, ”ИМП ГХР 401”, ”ИМП ГХР 
501” 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Биметална заштита комад    

2 Моторно-заштитни прекидач (дм 
склопка) 

комад    

3 Премотавање циркулационе 
пумпе  ”РС 40” 

комад    

4 Премотавање циркулационе 
пумпе “РС 50” 

комад    

5 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 401” 

комад    

6 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 501” 

комад    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

7 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

8 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50“) 

комад    

9 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

10 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

11 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

12 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

13 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

14 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

15 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

16 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

17 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

18 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

19 Клемна комад    

20 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

21 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

22 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

23 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    
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Б) Услуге 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 _______________________ 
                                           М.П                                                  Понуђач 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1.  Демонтажа циркулационе пумпе    

2.  Монтажа циркулационе пумпе    

3.  Замена турбине    

4.  Замена клемне    

5.  Сервисирање пумпе    

6.  Увезивање инсталације    

7.  Замена лежаја на мотору    

8.  Замена моторно-заштитног прекидача (дм 
склопке) 

   

9.  Замена осовине    

10.  Замена семеринга    

11.  Замена биметала    
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ПАРТИЈА 7. УСИСИВАЧИ, МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА 
 

 

-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА (COLUMBUS E 400 S), снага 1200 W, напон 
230V 
А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Осовина  комад    

2 Пин осовине комад    

3 Држач осовине комад    

4 Повратна опруга комад    

5 Горњи зупчаник комад    

6 Доњи зупчаник комад    

7 Чаура  комад    

8 Лежај мотора комад    

9 Напојни кабел комад    

 

Б) Услуге 
 

 

 

 

 

-ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ ЗА СКУПЉАЊЕ ВОДЕ (G.STAEHLE GMBH: 
COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 50Hz, 
тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет резервоара 
72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 12m 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гобљиво црево комад    

3 Усисна стопа комад    

4 Филтер комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Репарација четке    

4 Репарација носача филца    

5 Замена зупчаника    

6 Замена лежаја    

7 Замена осовине    

8 Замена кабла    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

5 Лежај мотора комад    

6 Напојни кабел комад    

Б) Услуге 
 

 

 
 
-ЕЛЕКТРИЧНИ УСИСИВАЧ ЗА СУВО И ВЛАЖНО ЧИШЋЕЊЕ (G.STAEHLE 
GMBH: COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 
50Hz, тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет 
резервоара 72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 
12m 
А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гобљиво црево комад    

3 Усисна стопа комад    

4 Филтер комад    

5 Лежај мотора комад    

6 Напојни кабел комад    

Б) Услуге 
 

 

 

 
-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА СА РЕЗЕРВОАРОМ (DOMINO AVTOMATIK-2, 
D 14S), радна снага 1200 W, ширина четке 400mm, радна висина мах 285mm, 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена кабла    
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обртаји четке у минути 140, кабел за напајање 12m, ДхШхВ: 415х550х1200mm, 
тежина 40kg 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Планетарни зупчаник комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Четка комад    

5 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 
 

 

-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (DOMINO, 1600 X FIL SYSTEM), напон 220-240V, 
капацитет 1800, ниво буке 71db, ser.No. 370700298 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Планетарни зупчаник комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Четка комад    

5 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Репарација четке    

4 Репарација носача филца    

5 Замена зупчаника    

6 Замена лежаја    

7 Замена усисног агрегата    

8 Замена кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена зупчаника    

4 Замена лежаја    
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-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА (GRANDE BRIO, 35E), напон 200V, 
снага 500W, тежина 56,5kg 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Мењач са планетарним 
зупчаницима 

комад    

2 Центрифугални прекидач комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Радни кондензатор комад    

5 Стартни кондензатор комад    

6 Одстојник комад    

7 Прекидач комад    

8 Филтер усисисвача комад    

9 Филтер издува комад    

10 Усисни агрегат комад    

11 Напојни кабел комад    

Б) Услуге 
 

 

 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 36638 1005 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Замена усисног агрегата    

6 Замена напојног кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена зучаника    

4 Замена центрифугалног прекидача    

5 Замена кондензатора    

6 Замена лежаја    

7 Замена напојног кабела    

8 Репарација четке    

9 Репарација носача филца    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

5 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 

 

-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 029622 1003 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

Б) Услуге 
 

 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (KIRBI, G10E), снага 580-635W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Чишћење филтера    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    
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Б) Услуге 
 

 

 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (TENNANT, V5), снага 1000W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz, ser.No. V5 20711958 
А)Материјал 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 

 

 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (CLEANFIX, TW 412), снага 1000W, 
напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Провера техничке исправности уређаја    

2 Демонтажа     

3 Монтажа     

4 Замена усисног агрегата    

5 Замена лежаја    

6 Чишћење филтера    

7 Замена  филтера    

8 Замена напојног кабла    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 
 

 

 

 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (COLUMBUS, SX 144), напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 
 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ СА ВОДЕНИМ ФИЛТЕРОМ (AQUAFILTER 1500 LIV), 
снага 1200W (IEC), 1400 Wmax, напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
А)Материјал 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
Б) Услуге 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 _______________________ 
                                           М.П                                                  Понуђач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена  услуге  
са ПДВ-ом 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

 
 
1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76.  

ЗАКОНА 
 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1)Уколико понуђач даје понуду за партију 3-Клима уређаји-сплит 
системи и мулти системи да као средство за дезинфекцију клима 
уређаја користи средство које има одобрење надлежног органа  

      2)Уколико понуђач даје понуду за партију 4-Централни клима 
системи и вентилациони каналски ситеми (ПРАОНА, ТРПЕЗАРИЈА, 
ЈЕДИНИЦА ПОЈАЧАНЕ НЕГЕ) да као средство за дезинфекцију 
користи средство које има одобрење надлежног органа  
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2.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

2.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 
 
 
 
 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
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потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
  

Испуњеност додатних услова из члан 76. Закона доказује се на следећи начин: 
 

1)достављањем важећег РЕШЕЊА О УПИСУ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА у 
листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, које издаје 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике 
Србије. 

2) достављањем важећег РЕШЕЊА О УПИСУ БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА у 
листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, које издаје 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике 
Србије. 
 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. У том случају Понуђач је обавеза да у 
оквиру конкурсне документације тј, своје понуде наведе интернет страницу на 
којој Наручилац може проверити испуњеност услова за учешће у јавној 
набавци. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 
 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са 

Портала Управе за јавне набавке. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
материјала са услугом електричних поправки и одржавања опреме 
(електричних уређаја), по партијама, у отвореном поступку јавне набавке 
број: 10/17/ОП-НЕ ОТВАРАТИ“. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  
дана 03.08.2017. и на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, 
односно датум и сат  за подношење понуда је 04.09.2017. године до 12,00 
часова. Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за подношење 
понуда сматраће се неблаговременом.  
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Потребно је да понуђач понуду за сваку посебну партију оквиру набавке одвоји 
у посебну коверту и да на коверти означи за коју се партију у оквиру набавке 
конкретна понуда односи, а у посебној коверти да достави општу документацију 
за учешће у поступку јавне набавке. 
  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење 
електронске понуде. 
       
Понуда мора да садржи: 
 
1.Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- 
попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
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одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
2.образац понуде- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
3.модел уговора- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде 
у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
4.образац структуре цена- попуњен, потписан и печатиран од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
 
5.образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и печатиран од 
стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са 
подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате 
у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
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6.Образац изјаве о независној понуди - Изјаву потписује и печатира понуђач 
који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
7.Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона - Изјаву потписује и 
печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
-доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, на начин како је то 
предвиђено конкурсном документацијом 
-доказе о испуњавању додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 76. Закона о јавним набавкама, на начин како је то 
предвиђено конкурсном документацијом 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала са 
услугом електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 10/17/ОП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 10/17/ОП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала са 
услугом електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 10/17/ОП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка материјала 
са услугом електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), 
по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 10/17/ОП.- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
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ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 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,  
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 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна 
продавца за свако испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу 
поправки, уз који ће бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Испорука добара и извршење пратећих услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији наведе рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара, a који подразумева долазак на место 
пријављеног квара и констатацију истог у року који назначи у понуди, а који не 
може бити дужи од 6 часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, 
број норма часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом 
количина и цена материјала и норма часова.Понуђач документ предаје 
наручиоцу који у писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, 
понуђач не може отпочети са вршењем било какве поправке пре него што 
добије сагласност наручиоца.Понуђач је дужан да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или недостатка резервних делова (уколико се 
набављају из инсотранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у 
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писаном облику о томе обавести наручиоца уз навођење разлога због којих се 
уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се на 
адресама наручиоца наведеним у оквиру техничких спецификација и модела 
уговора. 
Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда извештај у 
коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције као 
и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико часова је 
понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју наручилац треба да плати. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
8.4. Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге сервиса 
у року не краћем од 12 месеци, рачунајући од дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и извршеној услузи поправке. Понуђач је дужан да 
приликом вршења услуга (поправки) које су предмет уговора угради 
оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за исте обезбеди 
произвођачку гаранцију. Уколико понуђач није у могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају дужан је да 
за наведена добра да гаранцију у дужини од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке.Гаранција важи под  условом да наручилац уређаје користи у складу 
са упутством за руковање. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се уговор 
односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања о томе 
обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити кориговање 
цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да 
поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком материјала 
за које захтева промену цена. Уз захтев продавац је обавезан да достави 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

62 

 

ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и то 
важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 
 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.sepa.gov.rs.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.merz.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 Изабрани понуђач је дужан да достави: 
за сваку партију посебно: 
 

1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  
у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке. Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним 
набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта 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 набавке, за период од 
претходне три године. 
 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року;   
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу 

са пројектом, односно уговором;   
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 

дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;   

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача.   

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
10/17/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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Партија 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 

Партија 2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле на 
пару за пеглање веша и машине за прање посуђа 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
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најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
 
Партија 3- Клима уређаји-сплит системи и мулти системи 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
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Партија 4- Централни клима системи и вентилациони каналски системи 
(праона, трпезарија, Јединица појачане неге) 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
 

Партија 5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
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        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
Партија 6- Електрични бојлери и циркулационе пумпе 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
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подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
Партија 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова 
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ ПОНДЕРИ 

1 Цена  70 

2 Рок  одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве 
квара 

30 

 УКУПНО 100 

    
 

1.        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније 
цене и цене из сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 70,односно највећи број 
пондера за критеријум цене.Укупна цена која се оцењује, упоређује и бодује 
добија се као збир свих појединачно исказаних јединичних цена материјала 
и пратећих услуга, и то без ПДВ-а.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најнижа понуђена цена (која је утврђена на горе поменути начин) подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 70 ,односно пондере 
ако се најнижа цена подели са сваком појединачном ценом и помножи 
бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 
 
2.        Бодовање понуђеног рока одазива на позив наручиоца у случају 
пријаве квара ће се извести према односу нјакраћег понуђеног рока одазива 
на позив наручиоца и рока одазива на позив наручиоца за остале понуде. 
        Понуда која има најкраћи рок одазива на позив наручиоца добија 
оцену 30, односно највећи број пондера за критеријум рок одазива на позив 
наручиоца у случају пријаве квара.Остале понуде добијају оцене тако што се 
најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца подели са сваким 
појединачно понуђеним роком одазива на позив наручиоца и помножи са 30 
,односно пондере ако се најкраћи понуђени рок одазива на позив наручиоца 
подели са сваким појединачно понуђеним роком одазива на позив 
наручиоца и помножи бројем пондера предвиђеним за тај критеријум. 

 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за материјал 
(резервне делове).  
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
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животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне 
документације). 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 
или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се 
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 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. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
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није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати 
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне 
набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
Почетак важења закључених уговора почиње са истеком уговора закључених за 
2016. Годину и то: 
Уговори  за 2016. Годину важе до назначених датума: 
-за партију 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне комор  до 19.09.2017. 
године. 
-за партију  2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле 
на пару за пеглање веша и машине за прање посуђа  до  19.09.2017. године. 
-за партију 3- Клима уређаји-сплит системи и мулти системи до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 4- Централни клима системи и вентилациони каналски системи 
(праона, трпезарија, Јединица појачане неге     до 17.11.2017. године. 
-за партију  5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране   до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 6- Електрични бојлери и циркулационе пумпе      до 19.09.2017. 
године. 
-за партију 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова     до 17.11.2017. 
године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

72 

 

 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка 
материјала са услугом електричних поправки и одржавања опреме 
(електричних уређаја), по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 
10/17/ОП.   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње ,велико) 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала са услугом електричних 
поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама у 
отвореном поступку јавне набавке број: 10/17П .   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
       на партију 3.                                     
                 на партију 4.                                     
         на партију 5.                                     
                 на партију 6.                                     
                 на партију 7.                                     
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ПАРТИЈА 1. ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗИВАЧИ И РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ 
 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 
сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
__________ месеци (минимум 6 
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гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 
 

месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
ПАРТИЈА 1. ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗИВАЧИ И РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ 
  
  

РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Компресор 3 комад  

2.  Компресор 4 комад  

3.  Компресор 5 комад  

4.  Компресор 7 комад  

5.  Компресор 8.5 комад  

6.  Компресор 10 комад  

7.  Компресор 12 комад  

8.  Компресор 18 комад  

9.  Компресор 21 комад  

10.  Компресор мањи („или одговарајући 
Copeland“, ЗF13) 

комад  

11.  Компресор већи (или одговарајући 
“Copeland”, ЗF18) 

комад  

12.  Компресор („или одговарајући Маnеurop 
МТ22-4ТF”) 

комад  

13.  Продигy термостат комад  

14.  Дигитални термостат (“или одговарајући 
Eliwel”) 

комад  

15.  Дигитални термостат (“или одговарајући 
„Dixel XR 60“),мањи 

комад  

16.  Дигитални термостат (“или одговарајући 
„Dixel XW 60L“), већи 

комад  

17.  Сонда „NTC“  комад  

18.  Сонда „PTC“ комад  

19.  Термостат за фрижидер, замрзивач, 
комбиновани 

комад  

20.  Испаривач, за фрижидер, статички мањи комад  

21.  Испаривач за фрижидер, динамички мањи комад  

22.  Испаривач за фрижидер, статички, већи комад  

23.  Испаривач за фрижидер, динамички, већи комад  

24.  Испаривач хладњаче -20ºC комад  

25.  Фреон R600 кг  
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26.  Фреон R404 кг  

27.  Фреон R134 кг  

28.  Фреон R22 кг  

29.  Фреон R406 кг  

30.  Фреон R141b кг  

31.  Мотор вентилатора, 5W комад  

32.  Мотор вентилатора, 10W комад  

33.  Мотор вентилатора, 16W комад  

34.  Мотор вентилатора, 25W комад  

35.  Вентилатор хладњаче ø300 mm комад  

36.  Елиса вентилатора, мања комад  

37.  Елиса вентилатора, средња комад  

38.  Елиса вентилатора, велика комад  

39.  Електромагнетни вентил, за фреон, ø6 mm комад  

40.  Електромагнетни вентил за фреон, ø10 mm комад  

41.  Електромагнетни вентил за фреон, ø12 mm комад  

42.  Сушач, 15 gr комад  

43.  Сушач, 20 gr комад  

44.  Сушач, 30 gr комад  

45.  Сушач, ø6 –ø6 комад  

46.  Сушач на ø6 холендер комад  

47.  Сушач на ø10 холендер комад  

48.  Сушач на ø12 холендер комад  

49.  „PR“ релеј комад  

50.  Постоље за „PR“ релеј комад  

51.  Електрода за заваривање са 3% сребра кг  

52.  Игличасти вентил комад  

53.  Игличасти вентил са цевчицом комад  

54.  Термоекспанзиони вентил 2 изв. комад  

55.  Термоекспанзиони вентил 3 изв. комад  

56.  Ручица фрижидера, пластична комад  

57.  Ручица фрижидера, метална комад  

58.  Ручка расхладе, метална,  вертикална комад  

59.  Ручка расхладе, метална хоризонтална комад  

60.  Сигнална летва фрижидера комад  

61.  Тињалица комад  

62.  „PTC“ релеј за компресор комад  

63.  Биметална заштита комад  

64.  Чувар фазе комад  

65.  Изолациони панели хладњаче 10 cm, 
дебљине („или одговарајући произвођачу 
„KONTI EU“) 

комад  

66.  Врата хладњаче са грејачем („или 
одговарајући „MTH Italy“ модел „HV80 x 
180MP“), поцинковани пластиф., дебљине 80 
mm 

комад  

67.  Грејач отапања комад  

68.  Грејач пода комад  
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69.  Грејач врата комад  

70.  Грејач у каблу (за кондензат), 3 m комад  

71.  Ваздушни кондензатор расхладног дела за 
компресор величине од 3-8 

комад  

72.  Ваздушни кондензатор расхладног дела за 
компресор величине од 10-21 

комад  

73.  Ваздушни кондензатор расхладног дела за 
компресор „Copeland ЗF13“, мањи 

комад  

74.  Ваздушни кондензатор расхладног дела за 
компресор „Copeland ЗF18“, већи 

комад  

75.  Ваздушни кондензатор расхладног дела за 
компресор „Маnеurop МТ22-4ТF” 

комад  

76.  Видно стакло хладњаче на холендер, ø10 комад  

77.  Пресостат високог притиска комад  

78.  Пресостат ниског притиска комад  

79.  Пресостат комбиновани, типа „KP 15“ комад  

80.  Помоћни контакти за контактор комад  

81.  Гума са магнетом, за дихтовање врата на 
фрижидерима или замрзивачима 

метар  

82.  Гума, за дихтовање врата на хладњачама, у 
„+“ и „–„ режиму рада 

метар  

83.  Термометар са сондом, дигитални, опсега од 
-30ºC до +30ºC 

комад  

84.  Термометар са сондом, аналогни, опсега од -
30ºC до +30ºC 

комад  

85.  Холендер, ø6 комад  

86.  Холендер, ø10 комад  

87.  Холендер, ø12 комад  

88.  Холендер, ø15 комад  

89.  Црево за одвођење кондензата, ø16 метар  

90.  Црево за одвођење кондензата, ø20 метар  

91.  Црево за одвођење кондензата, ø32 метар  

92.  Црево за одвођење кондензата, ø50 метар  

93.  „PE“ tермоизолација за цев, дебљине 
изолације 9 mm, унутрашњег пречника ø10 

метар  

94.  „PE“ tермоизолација за цев, дебљине 
изолације 9 mm, унутрашњег пречника ø12 

метар  

95.  „PE“ tермоизолација за цев, дебљине 
изолације 9 mm, унутрашњег пречника ø15 

метар  

96.  „PE“ tермоизолација за цев, дебљине 
изолације 9 mm, унутрашњег пречника ø18 

метар  

97.  „PE“ tермоизолација за цев, дебљине 
изолације 9 mm, унутрашњег пречника ø22 

метар  

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена компресора 3,4,5,7, 8.5  

2.  Замена компресора 10,12,18,21  
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3.  Замена компресора типа “Copeland” и 
“Маnеurop” 

 

4.  Замена термостата  

5.  Замена „PRODIGY“ термостата  

6.  Замена процесора „Eliwel“ или „Dixel“  

7.  Замена ”PTC” i ”NTC”сонде  

8.  Замена испаривача на фрижидерима и 
замрзивачима 

 

9.  Замена испаривача на хладњачама  

10.  Замена гребенастог прекидача  

11.  Замена мотора вентилатора  

12.  Замена вентилатора хладњаче  

13.  Замена елисе вентилатора  

14.  Замена електромагнетног вентила  

15.  Замена сушача  

16.  Замена релеја  

17.  Замена постоља агрегата  

18.  Замена контактора  

19.  Замена термоекспанзионог вентила  

20.  Замена бакарне цеви  

21.  Пуњење система фреоном  

22.  Уградња процесора „Elivela“, „Dixela“ 
или одговарајућих 

 

23.  Прање система системом фреоном 
141b 

 

24.  Издувавање система азотом  

25.  Замена ручице фрижидера  

26.  Замена сигналног склопа  

27.  Замена тињалице  

28.  Замена ”PTC” релеја на компресору  

29.  Замена биметалне заштите  

30.  Замена чувара фазе  

31.  Замена изолационих панела хладњаче  

32.  Замена проводника  

33.  Замена шарке фрижидера,замрзивача  

34.  Замена утикача моно.троф,индустријски  

35.  Замена конектора моно,троф  

36.  Замена грејача отапања  

37.  Замена грејача пода  

38.  Замена грејача врата  

39.  Замена грејача конденза  

40.  Замена пресостата  

41.  Замена ваздушног кондензатора 
расхладе на фрижидерима и 
замрзивачима 

 

42.  Замена ваздушног кондензатора 
расхладе на хладњачама 

 

43.  Замена разводног ормана  
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Место и датум                    Понуђач 
                                                      М. П.  
___________________                              ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.  Замена изолације 
фрижидера,замрзивача 

 

45.  Вакумирање расхладног система  

46.  Замена врата хладњаче  

47.  Замена „PE“ tермоизолације за цев, 
дебљине изолације 9 mm, унутрашњег 
пречника од ø10 до ø22 

 

48.  Замена  гуме за дихтовање врата на 
фрижидерима, замрзивачима 

 

49.  Замена  гуме за дихтовање врата на 
хладњачама 

 

50.  Замена аналогних и дигиталних 
термометара 

 

51.  Замена црева за одвођење кондензата  

52.  Замена холендера од ø6 до ø15  

53.  Чишћење кондензатора  
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ПАРТИЈА 2.- МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША, МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША, 
РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 
да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
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делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 
 

__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША И МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ ЗА 
ПРАЊЕ ВЕША  
 
ВЕШ МАШИНА 5 КГ 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Грејач 1800w комад  

2 Пумпа  вм комад  

3 Програматор мех вм мала комад  

4 Електроника  вм комад  

5 Елмагнетни вентил 1кратки комад  

6 Елмагнетни вентил 2кратки комад  

7 Елмагнетни вентил 3кратки комад  

8 Пресостат 1нивовски комад  

9 Пресостат 2нивовски комад  

10 Пресостат 3нивовски комад  

11 Термичка брава  вм комад  

12 Биметална заштита комад  

13 Тастер за команду вм комад  

14 Прекидач за команду вм комад  

15 Прем елмотора  вм комад  

16 Симеринг  вм комад  

17 Лежај 6201 комад  

18 Лежај6202 комад  

19 Лежај6203 комад  

20 Лежај6204 комад  

21 Лежај6205 комад  

22 Лежај6206 комад  

23 Каиш вм комад  

24 Ременица  вм комад  

25 Осовина вм комад  

26 Шпулна елмагнетног вент комад  

27 Тунел гума  вм комад  
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ВЕШ МАШИНА 5 КГ 
 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а за 
машине 
од 5-25 кг 
веша 

1. Замена грејача  

2. Замена електричне инсталације  

3 Замена пумпе  

4. Замена врата  

5. Замена програматора  

6. Замена електронике  

7. Замена електромагнетног вентила  

8. Замена пресостата  

9. Замена микропрекидача  

10. Замена термичке браве  

11. Замена биметалне заштите  

12. Замена тастера  

13. Замена прекидача  

14. Замена симеринга  

15. Замена лежаја на централној осовини  

16. Замена каиша  

17. Замена ременице  

18. Замена осовине  

19. Замена шпулне  

20. Замена тунел гуме  

21. Замена проводника  

22. Замена амортизера  

23. Замена гуме  

24. Замена довод црева  

25. Замена одвод црева  

26. Замена шарке врата  

28 Проводник ппл 3x1.5 комад  

29 Проводник ppl 5x2.5 комад  

30 Проводник ppl 3x2.5 комад  

31 Амортизери  вм комад  

32 Вентил гума  комад  

33 Гума посуде-каде комад  

34 Гума за избацивање воде комад  

35 Гума одушак комад  

36 Довод цр комад  

37 Одвод цр комад  

38 Термостат  комад  

39 Испусни вентил 24v crebe 
tippo- Sonda 

комад  
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27. Замена утикача  

28. Замена аутоматског осигурача  

29. Замена осовине погона  

30. Замена електромотора  

31. Чишћење вентила за избацивање воде  

32. Стругарска обрада централне осовине  

33. Замена кондензатора  

34. Замена командне табле  

35. Замена лежаја на мотору  

36. Замена тастатуре  

37. Замена електромагнетне спојнице  

38. Замена браве на вратима  

39. Замена осовине погона  

40. Замена релеја  

41. Израда стезне чауре  

42. Варење конструкције  

43. Поправка електронике  

44. Замена лежаја  

45. Механичка обрада  

46. Стругање носача ременице  

47. Монтажа вм  

48. Демонтажа  веш машине  

49. Замена посуде прашка  

50. Чишћење филтера  

51. Чишћење црева за одвод воде  

 
ВЕШ МАШИНА 25 КГ 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Грејач обичан инд 3000w комад  

2.  Грејач 2400w комад  

3.  Грејач 1800w комад  

4.  Контактор 25A комад  

5.  Контактор 32А комад  

6.  Контактор 63А комад  

7.  Испу вент crebe tipo 24v 3 
izvoda 

комад  

8.  Испусни вентил 24v crebe tipo 
2 izvoda 

комад  

9.  Испусни вентил Ypso већи комад  

10.  Испусни вент grandinp мањи комад  

11.  Испусни вентил Imesa комад  

12.  Испусни вентил grandinp већи комад  

13.  Термостат комад  

14.  Програматор мех индвм комад  

15.  Сонда комад  
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16.  Електронски прогр инд.вм комад  

17.  Елмагнетни вентил 1кратки комад  

18.  Елмагнетни вентил 2кратки комад  

19.  Елмагнетни вентил 3кратки комад  

20.  Елмагнетни вентил 1 col комад  

21.  Елмагнетни вентил ¾ col комад  

22.  Пресостат 1нивовски комад  

23.  Пресостат 2нивовски комад  

24.  Пресостат 3нивовски комад  

25.  Испусни вентил ypso мањи комад  

26.  Биметална заштита комад  

27.  Тастер за команду вм комад  

28.  Прекидач за команду вм комад  

29.  Прем елмотора двобрзинског комад  

30.  Прем елмотора 1.5kw комад  

31.  Прем елмотора 7.5 kw комад  

32.  Прем елмотора 3kw комад  

33.  Прем елмотора 4kw комад  

34.  Симеринг инд.вм симпли комад  

35.  Симеринг мале вм комад  

36.  Симеринг с дуплом заптивком комад  

37.  Лежај6203 комад  

38.  Лежај6204 комад  

39.  Лежај6205 комад  

40.  Лежај6206 комад  

41.  Термобрава grandinpianti комад  

42.  Термобрава imesa комад  

43.  Термобрава ypso комад  

44.  Каиш инд.вм комад  

45.  Амортизер imesa комад  

46.  Ременица инд.вм комад  

47.  Термобрава crebe tipo комад  

48.  Осовина инд.вм комад  

49.  Шпулна контактора комад  

50.  Шпулна испусн вентила 
инд.вм 

комад  

51.  Шпулна елмагнетног вент комад  

52.  Об електроника инд.вм комад  

53.  Тунел гума crebe tipo комад  

54.  Тунел гума ypso инд мања комад  

55.  Тунел гума ypso инд већа комад  

56.  Квачило инд вм комад  

57.  Лопате бубња индвм комад  

58.  Проводник ppl 3x1.5 комад  

59.  Проводник ppl 5x2.5 комад  

60.  Проводник ppl 3x2.5 комад  

61.  Амортизери ypso метар  

62.  Амортизер grandinpianti метар  
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ВЕШ МАШИНА 25 КГ 
 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а за 
машине 
од 25-40 кг 
веша 

1 Замена грејача  

2 Замена контактора  

3 Замена пумпе  

4 Замена испусног вентила  

5 Замена програматора  

6 Замена електронике  

7 Замена електромагнетног вентила  

8 Замена пресостата  

9 Замена микропрекидача  

10 Замена термичке браве  

11 Замена биметалне заштите  

12 Замена тастера  

13 Замена прекидача  

14 Замена симеринга  

15 Замена лежаја на централној осовини  

16 Замена каиша  

17 Замена ременице  

18 Замена осовине  

19 Замена шпулне  

20 Замена тунел гуме  

21 Замена проводника  

22 Замена амортизера  

23 Замена гуме  

24 Замена довод црева  

63.  Амортизери crebe tipo метар  

64.  Мембрана за испусни вентил метар  

65.  Вентил гума индвм комад  

66.  Гума када-испусн вент комад  

67.  Гума посуде-каде комад  

68.  Гума за избацивање воде комад  

69.  Гума одушак комад  

70.  Довод цр комад  

71.  Одвод цр комад  

72.  Лежај 308 комад  

73.  Лежај конусно ваљчасти комад  

74.  Лежај цилиндрично ваљчасти комад  

75.  Испусни вентил 24v crebe 
tippo- Sonda 
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25 Замена одвод црева  

26 Замена шарке врата  

27 Замена утикача  

28 Замена аутоматског осигурача  

29 Замена мембране испусног вентила  

30 Замена електромотора  

31 Чишћење вентила за избацивање воде  

32 Стругарска обрада централне осовине  

33 Замена кондензатора  

34 Замена командне табле  

35 Замена лежаја на мотору  

36 Замена квачила и спојнице  

37 Замена клинастог ремена  

38 Замена електричне инсталације  

39 Замена тастатуре  

40 Замена електромагнетне спојнице  

41 Замена браве на вратима  

42 Замена осовине погона  

43 Замена врата  

44 Замена релеја  

45 Варење конструкције  

46 Стругање носача ременице  

47 Израда стезне чауре  

48 Демонтажа индустријске веш машине  

49 Монтажа инд вм  

50 Механичка обрада  

51 Поправка електронике  

52 Замена лежаја  

53 Чишћење филтера  

54 Чишћење црева за одвод воде  

 
 
-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША 
 

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Грејач спец. За инд.в.м. “ или 
одговарајући „Grandipianti”, 
мањи 

комад  

2.  Грејач инфрацрвени, 1100 W комад  

3.  Програматор, механички комад  

4.  Програматор, електронски комад  

5.  Микропрекидач сушаре врата комад  

6.  Биметална заштита комад  

7.  Прекидач за команду комад  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

91 

 

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

8.  Водилно коло комад  

9.  Гумени клизач бубња комад  

10.  Каиш  комад  

11.  Шпулна контактора комад  

12.  Премотавање намотаја 
електромотора, снаге 1,5 kW 

комад  

13.  Лежај 6204 РСР комад  

14.  Лежај 6204 РСР са кућиштем комад  

15.  Ременица  комад  

16.  Осовина  комад  

17.  Тајмер комад  

18.  Лопата бубња сушаре, 
алуминијска 

комад  

19.  Шарка сушаре комад  

 
 
   

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Издувавање машине  

2.  Замена шасије  

3.  Замена вентилатора са ременицом  

4.  Замена фиксног термостата  

5.  Замена стопица  

6.  Замена гуменог клизача бубња  

7.  Замена програматора  

8.  Замена лежаја на ременици  

9.  Замена заштитне склопке  

10.  Замена погонске осовине  

11.  Замена ротора  

12.  Замена помоћне осовине  

13.  Замена мотора  

14.  Замена термостата  

15.  Замена кабловског сета  

16.  Замена лежаја на осовини  

17.  Замена зупчастог ремена  

18.  Замена семеринга  

19.  Замена гребенастог прекидача  

20.  Замена стакла врата  

21.  Замена вентилатора са ременицом  

22.  Замена водилног кола  
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23.  Замена бубња сушаре  

24.  Замена грејача  

25.  Замена браве врата  

26.  Замена шарке на вартима  

27.  Замена лопате бубња  

28.  Замена тајмера  

29.  Замена контактора  

30.  Замена каиша  

31.  Замена лежаја на бубњу  

32.  Замена биметалне заштите  

33.  Замена лежаја вратила  

34.  Замена лежаја водилн. кола  

35.  Замена електронике  

36.  Стругање централне осовине  

37.  Замена микропрекидача  

38.  Замена ременице  

39.  Замена тајмера  

40.  Замена шпулне контактора  

41.  Демонтажа сушаре  

42.  Замена напојног кабла  

43.  Замена трополног осигурача  

44.  Замена лежаја на мотору  

 
-РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1. Грејач шипкасти 2 m, снаге     
2000 W 

комад  

2. Грејач пегле бојлера комад  

3. Електромагнетни вентил комад  

4. Микропрекидач пегле комад  

5. Премотавање намотаја  
електромотора, снаге 2 kW 

комад  

6. Ременица рољке комад  

7. Осовина рољке комад  

8 Сигурносни вентил пегле комад  

9. Амортизер рољке комад  

10. Биметална заштита комад  

11. Инпрегрирано гумено црево комад  
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Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена траке осовине  

2.  Замена погонског зупчаника  

3.  Замена пеглача  

4.  Замена об редуктора  

5.  Замена заштитне склопке  

6.  Замена термостата  

7.  Замена челичне траке  

8.  Замена хидрауличних вентила  

9.  Замена електричне инсталације  

10.  Замена об мотора вентилатора  

11.  Заменабиметалне заштите  

12.  Замена лежаја на мотору вентилатора  

13.  Замена ланчаника  

14.  Замена ланца  

15.  Замена кабловског сета  

16.  Замена јастука  

17.  Замена мотора ваљка  

18.  Замена електромотора  

19.  Замена двоструког зупчаника  

20.  Замена гуме на осовини  

21.  Замена грејача  

22.  Замена вучних трака  

23.  Замена ваздушног вентила  

24.  Замена микропрекидача  

25.  Замена контактора  

26.  Чишћење пегле  

27.  Замена електромагнетног вентила  

28.  Замена ременице  

29.  Замена осовине  

30.  Замена сигурносног вентила  

31.  Замена амортизера  

32.  Замена биметалне заштите  

33.  Замена аутоматског осигурача  

34.  
 

Замена инпрегрираних гумених црева  
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-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Грејач коморе, снаге 2000 W комад  

2.  Грејач бојлера 5/4", снаге 6 kW комад  

3.  Грејач коморе, снаге 2800 W комад  

4.  Грејач бојлера на фланшни, 
снаге 6 kW 

комад  

5.  Пумпа високог притиска, снаге 
2,2 kW 

комад  

6.  Пумпа високог притиска, снаге  
1,8 kW, трофазна 

комад  

7.  Пумпа високог притиска, снаге 
1.6 kW, монофазна 

комад  

8.  Пумпа детерџента за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад  

9.  Програматор за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад  

10.  Електомагнетни вентил, 
двокраки 

комад  

11.  Пресостат комад  

12.  Микропрекидач комад  

13.  Семеринг пумпе комад  

14.  Тимер комад  

15.  Сигурносни вентил бојлера комад  

16.  Шарка врата комад  

17.  Магнетни прекидач хаубе комад  

18.  Црево за повезивање посуде 
са детерџентом и дозатора 
DN5 –бело 

метар  

19.  Црево за повезивање посуде 
са средством за испирање и 
дозатора DN5 –плаво 

метар  

20.  Термостат регулатора, 90º C комад  

21.  Сигурносни термостат комад  
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

22.  Одвод црево комад  

23.  Довод црево комад  

24.  Горња рука прања   

25.  Дозатор д.п.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ред. 
Бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена термостата  

2.  Замена пумпе високог притиска  

3.  Замена пумпе  

4.  Замена турбине  

5.  Замена гуме   

6.  Замена пресостата  

7.  Замена контактора  

8.  Замена мотора  

9.  Демонтажа мотора  

10.  Замена грејача  

11.  Замена тастатуре  

12.  Замена прекидача  

13.  Премотавање електромотора  

14.  Замена електромагнетног вентила  

15.  Замена програматора  

16.  Замена семеринга пумпе  

17.  Замена тимер-а  

18.  Замена сигурносног вентила  

19.  Замена магн. Прекидача хаубе инд.маш. 
“Winterhalter”  

 

20.  Замена црева за повезивање посуде са 
детерџентом и дозатора DN5 –бело 

 

21.  Замена црева за повезивање посуде са 
средством за испирање и дозатора DN5 
–плаво 

 

22.  Замена утикача  

23.  Замена одвод црева  

24.  Замена довод црева  

25.  Замена горње руке прања  

26.  Замена дозатора  

27.  Чишћење машине за посуђе       
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-МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
 

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Термостат, регулациони комад  

2.  Пумпа комад  

3.  Пумпа високог притиска комад  

4.  Гумено црево, дужине 30 цм комад  

5.  Пресостат комад  

6.  Тастатура (управљачке плоча) комад  

7.  Програматор комад  

8.  Електроника комад  

9.  Семеринг пумпе комад  

10.  Сигурносни вентил комад  

11.  Микропрекидач комад  

12.  Термостат сигурносни комад  

13.  Електромагнетни вентил комад  

14.  Одвод црево комад  

15.   Довод црево комад  

 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена термостата  

2.  Замена пумпе високог притиска  

3.  Замена пумпе  

4.  Замена гуме  

5.  Замена пресостата  

6.  Замена мотора  

7.  Замена грејача  

8.  Замена тастауре (управљачке плоче)  

9.  Замена прекидача  

10.  Замена електромагнетног вентила  
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Место и датум                    Понуђач 
 
                                                  М. П.  
__________________                     ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Замена електронике  

12.  Замена утикача  

13.  Замена програматора  

14.  Замена семеринга пумпе  

15.  Замена сигурносног вентила  

16.  Замена микропрекидача  

17.  Премотавање електромотора  

18.  Замена одвод црева  

19.  Замена довод црева  

20.  Демонтажа машине  

21.  Монтажа машине  

22.  Чишћење машине  
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ПАРТИЈА 3. КЛИМА УРЕЂАЈИ-СПЛИТ СИСТЕМИ И МУЛТИ СИСТЕМИ 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 
сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 
да наведени документ достави 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

99 

 

наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
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наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 

достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
ПАРТИЈА 3. КЛИМА УРЕЂАЈИ-СПЛИТ СИСТЕМИ И МУЛТИ СИСТЕМИ 
 
 

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1. Фреон R22 килогра
м 

 

2. Фреон R410А килогра
м 

 

3. Фреон R407C килогра
м 

 

4. Бакарна цев ø6 mm метар  

5. Бакарна цев ø10 mm метар  

6. Бакарна цев ø12 mm метар  

7. Бакарна цев ø15 mm метар  

8. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø6 mm,  
или одговарајућa 

метар  

9. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø12 mm,  
или одговарајућa 

метар  

10. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø18 mm,  
или одговарајућa 

метар  

11. Холендер ø6 комад  

12. Холендер ø12 комад  

13. Електромагнетни вентил 
четверокраки-већи 

комад  

14. Електромагнетни вентил 
четверокраки- мањи 

комад  
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15. Кондензатор компресора, 30 µF комад  

16. Кондензатор компресора, 35 µF комад  

17. Кондензатор компресора, 50 µF комад  

18. Мотор за закретање крилаца комад  

19. Мотор вентилатора спољне 
јединице 

комад  

20. Мотор вентилатора унутрашње 
јединице 

комад  

21. Електроника климе комад  

22. Об електроника климе комад  

23. Даљински управљач за клима 
уређај 

комад  

24. Носач клима уређаја-мањи комад  

25. Носач клима уређаја-већи комад  

26. Ротациони компресор 12 комад  

27. Ротациони компресор 36 комад  

28. Компресор за инвертерски 
клима уређај 12 

комад  

29. Компресор за инвертерски 
клима уређај 36 

комад  

30. Освеживач климе комад  

31. Вентилатор унутрашње 
јединице 

комад  

32. Вентилатор спољне јединице комад  

33. Кондензационо црево комад  

34. Мотор вентилатора спољне 
јединице трофазни 

комад  

35. Биметална заштита комад  

36. “Чувар” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

комад  

37. Проводник 3 x 1,5 мmm² метар  

38. Проводник 3 x 2,5 mm² метар  

39. Проводник 5 x 1,5 mm² метар  

40. Проводник 5 x 2,5 mm² метар  

41. Сонда испаривача комад  

42. Сонда отапања комад  

43. Сонда потиса комад  
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44. Сонда просторна комад  

45. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2 µF 

комад  

46. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2,5 µF 

комад  

47. Кондензатор спољног 
вентилатора, 3 µF 

комад  

48. Клима уређај (комплет) 12 комад  

49. Клима уређај (комплет) 18 комад  

50. Клима уређај (комплет) 24 комад  

51. Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и могућност 
машинског- наношења са 
апаратима под високим 
притиском, концентрат, не сме 
да садржи фосфате, 
раствараче нити нагризајуће 
супстанце и мора бити 
биоразградиво) 

литар  

52. Средство за дезинфекцију 
клима уређаја (са дуготрајним 
ефектом на очишћене 
површине, са брзим дејством 
уништавања  гљивица, вируса, 
бактерија и микроорганизама). 

литар  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена сонде  

2.  Замена електронике  

3.  Замена компресора  

4.  Замена вентилатора унутрашње 
јединице 

 

5.  Замена вентилатора спољне јединице  

6.  Замена мотора вентилатора  

7.  Монтажа клима уређаја (система)  

8.  Демонтажа клима уређаја (система)  

9.  Замена електромагнетног вентила  

10.  Вакумирање  система  

11.  Пуњење система (расхладним 
флуидом) 

 

12.  Замена бакарне цеви  
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Место и датум                    Понуђач 
                                                М. П.  
_______________________               ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Замена изолације  

14.  Замена носача клима уређаја  

15.  Замена холендера  

16.  Замена кондензатора  

17.  Замена мотора за закретање крилаца  

18.  Замена електронике  

19.  Замена даљинског управљача  

20.  Замена компресора инвертерског клима 
уређаја 

 

21.  Замена кондензационог црева  

22.  Замена контактора  

23.  Замена биметалне заштите  

24.  Замена “чувара” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

 

25.  Замена инсталације  

26.  Контрола, допуна система фреоном, 
чишћење и дезинфекција клима уређаја 

 

27.  Комплетно скидање, растављање, 
прање, поновно састављање и 
пуштање у рад клима уређаја 
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ПАРТИЈА  4. ЦЕНТРАЛНИ КЛИМА СИСТЕМИ И ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛСКИ 
СИСТЕМИ (ПРАОНА, ТРПЕЗАРИЈА, ЈЕДИНИЦА ПОЈАЧАНЕ НЕГЕ) 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 
да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
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делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 

__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Бакарна цев ø6 mm метар  

2.  Бакарна цев ø10 mm метар  

3.  Бакарна цев ø12 mm метар  

4.  Бакарна цев ø15 mm метар  

5.  Бакарна цев ø18 mm метар  

6.  Бакарна цев ø22 mm метар  

7.  Бакарна цев ø28 mm метар  

8.  Холендер ø6 mm комад  

9.  Холендер ø10 mm комад  

10.  Холендер ø12 mm комад  

11.  Холендер ø15 mm комад  

12.  Холендер ø18 mm комад  

13.  Холендер ø22 mm комад  

14.  Холендер ø28 mm комад  

15.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашњег 
пречника ø6 mm или 
одговарајућа 

метар  

16.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашњег 
пречника ø10 mm, или 
одговарајућа 

метар  

17.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашњег 
пречника ø12 mm, или 
одговарајућа 

метар  

18.  ПУ заштита за цеви метар  
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

„Armaflex“, унутрашњег 
пречника ø15 mm, или 
одговарајућа 

19.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашнег 
пречника ø18 mm, или 
одговарајућа 

метар  

20.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашњег 
пречника ø22 mm, или 
одговарајућа 

метар  

21.  ПУ заштита за цеви 
„Armaflex“, унутрашнег 
пречника ø28 mm, или 
одговарајућа 

метар  

22.  Компресор „Maneurop МТ22-
4ТF“ или одговарајући 

комад  

23.  Компресор „Copeland scroll 
ЗF18“ или одговарајући 

комад  

24.  Фреон R22 килограм  

25.  Фреон R410 килограм  

26.  Фреон R407C килограм  

27.  Фреон R404А килограм  

28.  Вентилатор канала 
трофазни, снаге 2,2 kW 

комад  

29.  Каиш за покретање турбине у 
каналима 

комад  

30.  Биметална заштита комад  

31.  “Чувар” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

комад  

32.  Проводник 3x1,5 mm² метар  

33.  Проводник 3x2,5 mm² метар  

34.  Проводник 5x1,5 mm² метар  

35.  Проводник 5x2,5 mm² метар  

36.  Термоекспанзиони вентил комад  

37.  Електромагнетни вентил за 
фреон 

комад  

38.  Филтери канала централне комад  
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

климе 

39.  Сонда просторна комад  

40.  Сонда испаривача комад  

41.  Сонда отапања комад  

42.  Сонда потиса комад  

43.  Електроника централне 
климе 

комад  

44.  „OB“ електроника централне 
климе 

комад  

45.  Прекидач тастер за команду комад  

46.  Пресостат високог притиска комад  

47.  Пресостат ниског притиска комад  

48.  Пресостат комбиновани комад  

49.  Капиларна цев ø0,8 mm метар  

50.  Капиларна цев ø0,6 mm метар  

51.  Капиларна цев ø1 mm метар  

52.  Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и 
могућност машинског- 
наношења са апаратима под 
високим притиском, 
концентрат, не сме да садржи 
фосфате, раствараче нити 
нагризајуће супстанце и мора 
бити биоразградиво) 

литар  

53.  Средство за дезинфекцију 
клима уређаја (са 
дуготрајним ефектом на 
очишћене површине, са 
брзим дејством уништавања 
гљивица, вируса, бактерија и 
микроорганизама) 

литар  
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Место и датум 

                   Понуђач 
                                                   М. П.  
__________________________            ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
 

Ред.бр ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена бакарне цеви  

2.  Замена изолације  

3.  Замена компресора “или одговарајући 
„Maneurop” 

 

4.  Замена компресора “ или одговарајући 
„Copeland” 

 

5.  Пуњење система (фреоном)  

6.  Замена вентилатора канала, трофазни  

7.  Замена каиша за покретање турбине у 
каналима 

 

8.  Замена контактора  

9.  Замена биметалне заштите  

10.  Замена “чувара” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

 

11.  Замена инсталације  

12.  Замена термоеkcпанзионог вентила  

13.  Замена електомагетног вентила  

14.  Замена филтера канала   

15.  Замена холендера  

16.  Замена сонде  

17.  Замена електронике централне климе  

18.  Замена „OB“ електронике климе  

19.  Замена прекидача тастера  

20.  Замена гребенастог прекидача  

21.  Замена пресостата  

22.  Замена капиларне цеви  

23.  Чишћење и дезинфекција централног 
клима уређаја 

 

24.  Чишћење и дезинфекција  клима 
канала, вентилационих канала и 
решетки 
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ПАРТИЈА 5. ЕЛЕКТРИЧНИ  УРЕЂАЈИ  ЗА ОБРАДУ И ПРИПРЕМУ ХРАНЕ 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 
да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
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делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 

__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
-ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАНИ ЗА КУВАЊЕ ХРАНЕ И ТОПЛИ СТО 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Сигурносни вентил комад  

2.  Славина за воду комад  

3.  Испусна славина комад  

4.  Ручица врата комад  

5.  Заштитни вентил комад  

6.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 
mm² 

метар  

7.  Термостат комад  

 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге  без 
ПДВ-а 

1.  Замена сигурносних вентила  

2.  Замена славине за воду  

3.  Замена цеви за пару  

4.  Замена изолације  

5.  Варење и фарбање каде  

6.  Поправка аутоматике  

7.  Замена манометра  

8.  Замена кугличног вентила  

9.  Замена испусне славине  

10.  Замена ручице врата  

11.  Замена заштитног вентила  

12.  Замена грејача (по комаду)  

13.  Замена електричне инсталације  
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-ЕЛЕКРТИЧНЕ РЕРНЕ, ШТЕДЊАЦИ И КИП-ПЕЧЕЊАРЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Замена вентила за воду  

15.  Замена термостата  

16.  Замена контактора  

17.  Замена осигурача  

18.  Замена разводне кутије  

19.  Замена гребенастог прекидача  

20.  Замена прекидача  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Грејач рерне, индустријски, 
снаге 3 kW 

комад  

2.  Грејна плоча 300x300 mm комад  

3.  Прекидач индустријске  рерне комад  

4.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 
mm² 

метар  

5.  Сигурносни термостат за 
индустријску рерну 

комад  

6.  Тимер комад  

7.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 1,5 
mm² 

комад  

8.  Механизам кип печењаре комад  

9.  Тињалица комад  

10.  Терач термостата комад  

11.  Стезаљка, керамичка, 
петополна 

комад  

12.  Клемна, сигма комад  

13.  Грејач, индустријски, снаге 1,2 
kW 

комад  
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-ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ЗА ЉУШТЕЊЕ КРОМПИРА  
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

 

1.  Замена кабловског сета   

2.  Замена изолације   

3.  Замена изолације електричне 
инсталације И делова 

  

4.  Замена прекидача   

5.  Замена грејне плоче   

6.  Замена грејача   

7.  Замена комплетних врата   

8.  Замена механизма кип печењаре   

9.  Замена носача грејних тела   

10.  Замена изолације рерне   

11.  Замена контактора   

12.  Замена редуктора   

13.  Замена предње командне плоче   

14.  Замена програматора   

15.  Замена термостата   

16.  Замена тимер-а   

17.  Замена стакла на вратима рерне   

18.  Замена терача   

19.  Замена аутоматског осигурача   

20.  Замена тињалице   

21.  Замена клемне   

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Тастер комад  

2.  Моторно-заштитни прекидач 
(”DM” склопка) 

комад  

3.  Осовина комад  

4.  Клинасти каиш комад  

5.  Куглични лежај за „BN 02“ комад  

6.  Куглични лежај, једноредни, 
„BC10“ 

комад  

7.  Кондензатор, 12 µF, 400 V комад  

8.  Кондензатор, 30 µF комад  

9.  Контролна сијалица комад  

10.  Електромагнетни вентил 0-1, 
180º 

комад  
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11.  Програматор „LGK“ комад  

12.  Електромотор програматора комад  

13.  Дугме програматора комад  

14.  Микропрекидач програматора комад  

15.  Маст за подмазивање 
(литијумска, „ или одговарајуће  
LIS-VМ3“) 

килогра
м 

 

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена напојног кабла и утикача  

2.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(”DM” склопке) 

 

3.  Замена прекидача  

4.  Замена заптивних делова на машини  

5.  Замена осовине  

6.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

 

7.  Замена лежаја  

8.  Замена клинастог ремена  

9.  Замена ременице  

10.  Механичка обрада ременице и осталих 
носача 

 

11.  Замена камена  

12.  Репарација абразива на камену  

13.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

 

14.  Премотавање електромотора ”ЕК-71”, 
облик ”B4”, снаге 0,25 kW 

 

15.  Премотавање електромотора, снаге 1,1 
kW 

 

16.  Механичке поправке на кућишту 
машине 

 

17.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

 

18.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

 

19.  Замена кондензатора  

20.  Замена контролне сијалице  

21.  Замена електромагнетног вентила  

22.  Замена заптивних делова на машини  

23.  Механичке поправке на кућишту  

24.  Подмазивање  
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-ЕЛЕКТРИЧНА УНИВЕРЗАЛНА КУХИЊСКА МАШИНА ТИПА „FEUMA HU1010“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Тастер комад  

2.  Нож за гурање меса, са 
трокрако повезаним 
унутрашњим и вањским 
прстеном, вањски пречник ø 82 
mm (оригинална шифра 
артикла: 543040) 

комад  

3.  Нож за сечење меса, крстасти, 
вањски пречник ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543047) 

комад  

4.  Перфорирана диск плоча за 
млевење меса, дебљине 13 
mm, вањског пречника ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543044) 

комад  

5.  Носећи диск са ножевима за 
поврће, подесив за дебљину 
резања 0-8 mm, пречник диска 
ø 300 mm (оригинална шифра 
артикла: 542315) 

комад  

6.  Лежај, игличасти, унутрашњег 
пречника 18x23 mm, дужине 10 
mm 

комад  

7.  Индустријско уље за редукторе 
(уље за индустријске 
зупчанике),  (или одговарајуће 
типу »CLP 680- ISO VG 680 / 
DIN 51517 BI.3«) 

литар  
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-ЕЛЕКРТИЧНА САЛАМОРЕЗНИЦА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

 
 
 

1.  Замена напојног кабла   

2.  Замена утикача   

3.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(”DM” склопке) 

  

4.  Замена прекидача   

5.  Замена заптивних делова на машини   

6.  Замена осовине   

7.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

  

8.  Замена лежаја   

9.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

  

10.  Премотавање електромотора, 
трофазни, снаге 1,3/1,9 kW 

  

11.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

  

12.  Поправка механичких делова преносног 
склопа (укључујући стугарску обраду)  

  

13.  Замена заптивних делова на машини   

14.  Механичке поправке на кућишту   

15.  Замена ножева   

16.  Машинско оштрење ножева   

17.  Допуна редукторског уља   

Ред. 
Бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Лежај 6205 комад  

2.  Лежај 6206 комад  

3.  Кондензатор, 5 µF комад  

4.  Нож за сечење, вањског 
пречника ø220 mm 

комад  
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Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена утикача  

2.  Замена прекидача  

3.  Замена лежаја  

4.  Замена осовине  

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

 

6.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

 

7.  Премотавање електромотора, 
трофазни, снаге 400 W 

 

8.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

 

9.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

 

10.  Замена кондензатора  

11.  Механичке поправке на кућишту  

12.  Замена ножа за сечење  

 
   
 
-АПАРАТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ТАЊИРА  ТИПА „MEIKO SR 2B26H“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ХЛЕБА ТИПА „FIŠ DOMINA“ 
 
  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена утикача, монофазни  

2.  Замена прекидача  

3.  Замена грејача  

4.  Замена механичких делова склопа за 
прихват тањира 

 

5.  Поправка механичких делова склопа за 
прихват тањира 

 

6.  Механичке поправке на кућишту  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  тастер комад  

2.  Нож за сечење хлеба, ширина комад  
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-МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ ТЕСТА ТИПА „FIMAR IM25CN235М“  
 

резања 400мм 

3.  Лежај комад  

4.  Клинасти ремен комад  

5.  Специјално уље за 
подамзивање 

литар  

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена утикача, трофазни  

2.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(„DM“ склопке) 

 

3.  Замена прекидача  

4.  Замена осовине  

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

 

6.  Замена лежаја  

7.  Замена клинастог ремена  

8.  Замена ременице  

9.  Механичка обрада ременице и осталих 
носача 

 

10.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

 

11.  Премотавање електромотора, снаге 
0,75 kW 

 

12.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

 

13.  Поправка механичких делова преносног 
склопа 

 

14.  Механичке поправке на кућишту  

15.  Подмазивање  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Тастер комад  

2.  Лежај 6203 комад  

3.  Лежај 6204 комад  

4.  Лежај 6205 комад  

5.  Лежај 6206 комад  
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-ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР , 20 ЛИТАРСКИ, ТИПА „ECO LINE-PMD Belgium 
B20GA“ (HANGZOU B20GA)“ 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Лежај 6203 комад  

2.  Лежај 6204 комад  

3.  Лежај 6205 комад  

4.  Лежај 6206 комад  

5.  Премотавње електромотора, 
снаге 1,1 kW 

комад  

6.  Биметална заштита комад  

7.  Чаура комад  

8.  Осовина комад  

 
 
 

6.  Премотавње електромотора, 
снаге 1,5 кW 

комад  

7.  Биметална заштита комад  

8.  Чаура комад  

9.  Осовина комад  

10.  Микропрекидач комад  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена тастера  

2.  Замена контактора  

3.  Замена лежаја на мотору  

4.  Замена електромотора  

5.  Замена биметала  

6.  Замена чауре  

7.  Замена осовине  

8.  Замена напојног кабла  

9.  Замена утикача  

10.  Премотавање електромотора, снаге 1,5 
кW 

 

11.  Замена микропрекидача  
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Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Замена тастера  

2.  Замена контактора  

3.  Замена лежаја на мотору  

4.  Замена електромотора  

5.  Замена биметала  

6.  Замена чауре  

7.  Замена осовине  

8.  Замена напојног кабла  

9.  Замена утикача  

10.  Премотавање електромотора, снаге 1,1 
кW 

 

11.  Замена микропрекидача  

  
  
 
Место и датум                    Понуђач 
                                              М. П.  
_____________________                   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
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ПАРТИЈА 6. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ И ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ 
 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 
да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
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делове) обезбеди произвођачку 
гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 

__________ месеци (минимум 6 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
-БОЈЛЕРИ 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1.  Сигурносни термостат комад  

2.  Радни термостат комад  

3.  Сигурносни вентил комад  

4.  Тињалица комад  

5.  Стопица комад  

6.  Клемна 10 мм² комад  

7.  Клемна 16 мм² комад  

8.  Сонда цев комад  

9.  Фланшна комад  

10.  Контра фланшна комад  

11.  Заптивка бојлера комад  

12.  Термометар бојлера комад  

13.  Неповратни вентил комад  

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 
за бојлере 
од 5-100 
литара 

1.  Замена електричне инсталације  

2.  Замена термичког осигурача  

3.  Замена сигурносног вентила  

4.  Замена плашта  

5.  Замена казана  

6.  Замена грејача  
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7.  Замена термостата  

8.  Замена фланшне  

9.  Замена контра фланшне  

10.  Замена гуме заптивке  

11.  Замена неповратног вентила  

12.  Замена контактора  

13.  Замена гребенастог прекидача  

14.  Чишћење бојлера  

15.  Замена тињалице  

16.  Замена термометра  

17.  Замена клемне  

18.  Замена тињалице  

 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена 
услуге без 
ПДВ-а 
за бојлере 
од 200 
литара 

1.  Замена електричне инсталације  

2.  Замена термичког осигурача  

3.  Замена сигурносног вентила  

4.  Замена плашта  

5.  Замена казана  

6.  Замена грејача  

7.  Замена термостата  

8.  Замена фланшне  

9.  Замена контра фланшне  

10.  Замена гуме заптивке  

11.  Замена неповратног вентила  

12.  Замена контактора  

13.  Замена гребенастог прекидача  

14.  Чишћење бојлера  

15.  Замена тињалице  

16.  Замена термометра  

17.  Замена клемне  

18.  Замена тињалице  
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-ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ТИПА ”РС 40”, ”РС 50”, ”ИМП ГХР 401”, ”ИМП ГХР 
501” 
 
  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Биметална заштита комад  

2 Моторно-заштитни прекидач 
(дм склопка) 

комад  

3 Премотавање циркулационе 
пумпе  ”РС 40” 

комад  

4 Премотавање циркулационе 
пумпе “РС 50” 

комад  

5 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 401” 

комад  

6 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 501” 

комад  

7 Турбина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 40”) 

комад  

8 Турбина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 50“) 

комад  

9 Турбина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 401”) 

комад  

10 Турбина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 501”) 

комад  

11 Семеринг за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 40”) 

комад  

12 Семеринг за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 50”) 

комад  

13 Семеринг за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 401”) 

комад  

14 Семеринг за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 501”) 

комад  

15 Лежај за циркулациону пумпу комад  
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

(„или одговарајућe за РС 40”) 

16 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад  

17 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП 
ГХР 401”) 

комад  

18 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП 
ГХР 501”) 

комад  

19 Клемна комад  

20 Осовина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 40”) 

комад  

21 Осовина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
РС 50”) 

комад  

22 Осовина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 401”) 

комад  

23 Осовина за циркулациону 
пумпу („или одговарајућe за 
ИМП ГХР 501”) 

комад  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа циркулационе пумпе  

2.  Монтажа циркулационе пумпе  

3.  Замена турбине  

4.  Замена клемне  

5.  Сервисирање пумпе  

6.  Увезивање инсталације  

7.  Замена лежаја на мотору  

8.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(дм склопке) 

 

9.  Замена осовине  

10.  Замена семеринга  

11.  Замена биметала  



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

128 

 

 
 
Место и датум                    Понуђач 
                                                     М. П.  
_____________________________     ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
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ПАРТИЈА 7. УСИСИВАЧИ, МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана, 
рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за 
свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу 
услугу поправке, уз који ће бити 
приложен извештај о извршеној 
испоруци добара и извршеној 
услузи поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од 
дана отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих 
услуга поправки која су предмет 
набавке врши се у периоду од годину 
дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној 
документацији наведе рок одазива на 
позив наручиоца у случају пријаве 
квара, a који подразумева долазак на 
место пријављеног квара и констатацију 
истог у року који назначи у понуди, а 
који не може бити дужи од 6 часова 
рачунајући од тренутка пријаве квара 
од стране наручиоца (како радним 
данима, тако и у дане викенда, 
празника као и друге нерадне дане). 
Понуђач је дужан да пре сваке 
појединачно одрађене поправке 
достави наручиоцу у писаном облику 
документ у коме ће таксативно по 
ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење 
поправке, број норма часова потребан 
да се поправка изврши, са 
спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Понуђач 
документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач 
не може отпочети са вршењем било 
какве поправке пре него што добије 
сагласност наручиоца.Понуђач је дужан 

 Рок одазива на позив наручиоца 
за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место 
пријављеног квара и 
констатацију истог је  ________ 
часа рачунајући од тренутка 
пријаве квара од стране 
наручиоца (како радним данима, 
тако и у дане викенда, празника 
као и друге нерадне дане). 
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да наведени документ достави 
наручиоцу у року од 2 сата рачунајући 
од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. 
Услуга поправке врши се у договору и 
под Надзором наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења 
услуге је 4  сата од тренутка када је 
наручилац дао своју писану сагласност 
за појединачну поправку, сем изузетно у 
случају компликованог квара или 
недостатка резервних делова (уколико 
се набављају из инсотранства или по 
наруџби) када је понуђач дужан да у 
писаном облику о томе обавести 
наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року. 
Испорука материјала и извршење 
услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама наручиоца наведеним у 
оквиру техничких спецификација и 
модела уговора. 
Понуђач је обавезан да након 
завршетка поправке Наручиоцу преда 
извештај у коме ће навести податке о 
томе који део је замењен приликом 
интервенције као и његову вредност, 
која пратећа услуга поправке је 
извршена, колико часова је понуђач 
провео на раду приликом поправке и 
колики је укупан износ материјала и 
услуге коју наручилац треба да плати. 
испоруку, рачунајући од дана извршене 
наруџбе од стране наручиоца. 

Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију 
на извршене пропратне услуге 
поправки у року не краћем од 12 
месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи 
поправки.Понуђач је дужан да приликом 
вршења услуга (поправки) које су 
предмет уговора угради оригиналне, 
нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку 
гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне 
делове) обезбеди произвођачку 

Понуђач обезбеђује гаранцију на 
извршене пропратне услуге 
поправки у року од _________ 
месеци (не краћем од  12 
месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал 
(резервне делове) обезбеди 
произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена 
добра да гаранцију у дужини од 
__________ месеци (минимум 6 
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гаранцију, у том случају дужан је да за 
наведена добра да гаранцију у дужини 
од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправки.Гаранција 
важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством 
за руковање. 

месеци), рачунајући од дана 
достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 
 
-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА (COLUMBUS E 400 S), снага 1200 W, напон 
230V 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Осовина  комад  

2 Пин осовине комад  

3 Држач осовине комад  

4 Повратна опруга комад  

5 Горњи зупчаник комад  

6 Доњи зупчаник комад  

7 Чаура  комад  

8 Лежај мотора комад  

9 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Репарација четке  

4.  Репарација носача филца  

5.  Замена зупчаника  

6.  Замена лежаја  

7.  Замена осовине  

8.  Замена кабла  
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-ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ ЗА СКУПЉАЊЕ ВОДЕ (G.STAEHLE GMBH: 
COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 50Hz, 
тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет резервоара 
72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 12m 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гобљиво црево комад  

3 Усисна стопа комад  

4 Филтер комад  

5 Лежај мотора комад  

6 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ЕЛЕКТРИЧНИ УСИСИВАЧ ЗА СУВО И ВЛАЖНО ЧИШЋЕЊЕ (G.STAEHLE 
GMBH: COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 
50Hz, тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет 
резервоара 72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 
12m 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гобљиво црево комад  

3 Усисна стопа комад  

4 Филтер комад  

5 Лежај мотора комад  

6 Напојни кабел комад  

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена кабла  
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-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА СА РЕЗЕРВОАРОМ (DOMINO AVTOMATIK-2, 
D 14S), радна снага 1200 W, ширина четке 400mm, радна висина мах 285mm, 
обртаји четке у минути 140, кабел за напајање 12m, ДхШхВ: 415х550х1200mm, 
тежина 40kg 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Планетарни зупчаник комад  

3 Лежај мотора комад  

4 Четка комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (DOMINO, 1600 X FIL SYSTEM), напон 220-240V, 
капацитет 1800, ниво буке 71db, ser.No. 370700298 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена кабла  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Репарација четке  

4.  Репарација носача филца  

5.  Замена зупчаника  

6.  Замена лежаја  

7.  Замена усисног агрегата  

8.  Замена кабла  
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Планетарни зупчаник комад  

3 Лежај мотора комад  

4 Четка комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА (GRANDE BRIO, 35E), напон 200V, 
снага 500W, тежина 56,5kg 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Мењач са планетарним 
зупчаницима 

комад  

2 Центрифугални прекидач комад  

3 Лежај мотора комад  

4 Радни кондензатор комад  

5 Стартни кондензатор комад  

6 Одстојник комад  

7 Прекидач комад  

8 Филтер усисисвача комад  

9 Филтер издува комад  

10 Усисни агрегат комад  

11 Напојни кабел комад  

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена зупчаника  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена усисног агрегата  

6.  Замена напојног кабла  
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 36638 1005 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена зучаника  

4.  Замена центрифугалног прекидача  

5.  Замена кондензатора  

6.  Замена лежаја  

7.  Замена напојног кабела  

8.  Репарација четке  

9.  Репарација носача филца  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Чишћење филтера  
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 029622 1003 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (KIRBI, G10E), снага 580-635W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Чишћење филтера  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена напојног кабла  
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (TENNANT, V5), снага 1000W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz, ser.No. V5 20711958 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (CLEANFIX, TW 412), снага 1000W, 
напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Пумпа за воду комад  

6 Напојни кабел комад  

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1 Провера техничке исправности уређаја  

2 Демонтажа   

3 Монтажа   

4 Замена усисног агрегата  

5 Замена лежаја  

6 Чишћење филтера  

7 Замена  филтера  

8 Замена напојног кабла  
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-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (COLUMBUS, SX 144), напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Пумпа за воду комад  

6 Напојни кабел комад  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена напојног кабла  

6.  Репарација пумпе  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена напојног кабла  

6.  Репарација пумпе  
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ СА ВОДЕНИМ ФИЛТЕРОМ (AQUAFILTER 1500 LIV), 
снага 1200W (IEC), 1400 Wmax, напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

1 Усисни агрегат комад  

2 Гибљиво црево комад  

3 Усисне стопе комад  

4 Филтер комад  

5 Пумпа за воду комад  

6 Напојни кабел комад  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                    Понуђач 
                                                М. П.  
__________________                                                 _________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ Цена  
услуге без 
ПДВ-а 

1.  Демонтажа   

2.  Монтажа   

3.  Замена усисног агрегата  

4.  Замена лежаја  

5.  Замена напојног кабла  

6.  Репарација пумпе  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 1 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
03.08.2017. године за набавку добара: Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 1- 
Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе, са ценом појединачног 
материјала и ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним 
ценама који су саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 1- Фрижидери, замрзивачи и расхладне коморе. 
         Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  

        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 
 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
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 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 

-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
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У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

 
Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

 
Члан 7. 

 
           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 
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Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

 Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора 
преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
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меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице. 

Члан 10. 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 2 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
03.08.2017. године за набавку добара: Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле на 
пару за пеглање веша и машине за прање посуђа. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 2- 
Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле на пару за 
пеглање веша и машине за прање посуђа, са ценом појединачног материјала и 
ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним ценама који су 
саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 2- Машине за прање веша, машине за сушење веша, рољке и пегле на 
пару за пеглање веша и машине за прање посуђа. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
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 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
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У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
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на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
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извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

Члан 10. 
 

               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 3 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
03.08.2017. године за набавку добара: Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 3- Клима уређаји-сплит системи и мулти систем. 

 
Члан 2. 

 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 3- 
Клима уређаји-сплит системи и мулти систем, са ценом појединачног 
материјала и ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним 
ценама који су саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 3- Клима уређаји-сплит системи и мулти систем. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација уговора 
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује 
буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, обавезе 
Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу 
бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
 

 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 
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Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
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техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

 
Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

 
Члан 7. 

 
           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
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рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 
Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
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оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

Члан 10. 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  _________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 4 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
124/2012,14/2015,68/2015), на основу позива за достављање понуда који је 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
03.08.2017. године за набавку добара: Набавка материјала са услугом 
електричних поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по 
партијама, спровео отворени поступак јавне набавке број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 4- Централни клима системи и вентилациони каналски системи (праона, 
трпезарија, Јединица појачане неге). 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 4- 
Централни клима системи и вентилациони каналски системи (праона, 
трпезарија, Јединица појачане неге), са ценом појединачног материјала и 
ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним ценама који су 
саставни део понуде. 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 4- Централни клима системи и вентилациони каналски системи (праона, 
трпезарија, Јединица појачане неге). 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017 годину).Плаћања доспелих обавеза 
насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
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 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
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У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
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на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
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извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

Члан 10. 
 

               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 5 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 03.08.2017.године за набавку добара: Набавка 
материјала са услугом електричних поправки и одржавања опреме 
(електричних уређаја), по партијама, спровео отворени поступак јавне набавке 
број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 5- 
Електрични уређаји за обраду и припрему хране, са ценом појединачног 
материјала и ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним 
ценама који су саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 5- Електрични уређаји за обраду и припрему хране. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

166 

 

 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
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У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
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дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
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извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

 
Члан 10. 

 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 6 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 03.08.2017. године за набавку добара: Набавка 
материјала са услугом електричних поправки и одржавања опреме 
(електричних уређаја), по партијама, спровео отворени поступак јавне набавке 
број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
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    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 6- Електрични бојлери  и циркулационе пумпе. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 6- 
Електрични бојлери и циркулационе пумпе, са ценом појединачног материјала 
и ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним ценама који су 
саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 6- Електрични бојлери, термоакумулационе пећи и циркулационе 
пумпе. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

Члан 4. 
 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
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року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
 
У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
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техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

 
Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
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рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  
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Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

Члан 10. 
 

               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
Партија 7 

 
Закључен дана ____________________између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна ..................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Продавац), 
 
За потребе набавке добара које су предмет овог уговора продавац ангажује 
следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим 
учесницима: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и 
ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као 
подизвођачи или чланови групе понуђача) 

 
Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују: 
 -да је Купац у складу са чланом 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу 
позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца 03.08.2017. године за набавку добара: Набавка 
материјала са услугом електричних поправки и одржавања опреме 
(електричних уређаја), по партијама, спровео отворени поступак јавне набавке 
број : 10/17/ОП; 
 -да је Продавац _________________ године доставио понуду број 
____________ од ____________ заведену под деловодним бројем наручиоца 
____________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део 
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овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за 
предметну јавну набавку. 
    -да понуда продавца у потпуности одговара техничким 
спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора 
и саставни су део овог уговора; 
 -да је Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
понуђача и одлуке о додели уговора број ______________ од ______________, 
изабрао означеног продавца за испоруку добара са пратећим услугама за 
партију 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова. 

 
Члан 2. 

 
 Предмет уговора је набавка добара са пратећим услугама за партију 7- 
Усисивачи, машине за прање и чишћење подова, са ценом појединачног 
материјала и ценом појединачних услуга поправки исказаних по јединичним 
ценама који су саставни део понуде. 
 

Члан 3. 
  
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку добара са пратећим услугама поправки из члана 2. 
Уговора у износу који је предвиђен у понуди за појединачни материјал и услуге, 
чија је вредност исказана по јединичним ценама за услуге и ценом материјала 
са припадајућим ПДВ-ом, а максимално до износа процењене вредности за 
партију 7- Усисивачи, машине за прање и чишћење подова. 
 Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 
2017. годину (Финансијским планом за 2017. годину).Плаћања доспелих 
обавеза насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација 
(средства на позицији у финансисјком плану) за ту намену, а у складу са 
законом којим се уређује буџет за 2017. годину. 
 За део реализације уговора који се одоси на 2018. годину, реализација 
уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се 
уређује буџет за 2018. годину (Финансијским планом за 2018. годину).Дакле, 
обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години 
биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће 
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.  
        У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 4. 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра продавцу у року од 45 
дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за свако 
испоручено добро и сукцесивно извршену пратећу услугу поправки, уз који ће 
бити приложен извештај о извршеној испоруци добара и извршеној услузи 
поправке. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун продавца. 
 

Члан 5. 
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 Испорука добара и извршење пратећих услуга која су предмет набавке 
врши се у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 

Продавац је обавезан да се одазове позиву купца за извршење услугe, a 
који подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у 
року од ___________ часова рачунајући од тренутка пријаве квара од стране 
купца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 
  Услуга поправке врши се у договору и под Надзором купца. 
  Продавац је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави 
купцу у писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести 
врсту поправке, материјал неопходан за извршење поправке, број норма 
часова потребан да се поправка изврши, са спецификацијом количина и цена 
материјала и норма часова.Продавац документ предаје наручиоцу који у 
писаној форми одобрава сваку појединачну поправку, дакле, продавац не може 
отпочети са вршењем било какве поправке пре него што добије сагласност 
купца.Продавац је дужан да наведени документ достави купцу у року од 2 сата 
рачунајући од тренутка доласка продавца на место пријављеног квара и 
констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 2 дана од дана 
када је пријављен квар, сем изузетно у случају компликованог квара када је 
продавац дужан да у писаном облику о томе обавести купца уз навођење 
разлога због којих се уговорна обавеза не може извршити у наведеном року. 

Продавац је обавезан да након завршетка поправке купцу преда извештај 
у коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције 
као и његову вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, колико 
часова је понуђач провео на раду приликом поправке и колики је укупан износ 
материјала и услуге коју купац треба да плати. 

Такође, ако се ради о замени делова за која купац има право да средства 
надокнади од осигурања, продавац је обавезан да на самом извештају наведе 
све потребне податке, у договору са купцем, а који су неопходни да би купац 
могао да изврши наплату путем осигурања. 

Испорука материјала и извршење услуге која је предмет уговора врши се 
на адресама купца: 

-Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица 
(објекат домског смештаја) 
-Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 
-Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 
-Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 
-Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, 
Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 
-Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 
-Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 
-Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 
-Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 
-Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
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У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге 
поправке, као и трошкови превоза до места вршења услуге поправке 
односно адреса наручиоца (а која су таксативно наведена у оквиру 
техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште налази у 
Суботици или ван Суботице. 

Члан 6. 
 

 Продавац се обавезује да  ће испоруку робе  као и вршење пратећих 
услуга поправки вршити у периоду од дана почетка важења уговора 
___________________ године до _____________________ године, а на основу 
захтева купца . 

Члан 7. 
 

           У случају промена на тржишту корекција цене материјала на који се 
уговор односи вршиће се тако што ће се цена материјала која је дата у понуди 
продавца кориговати процентом повећања односно умањења, који се добија 
поређењем произвођачке односно набавне цене материјала (уколико продавац 
није произвођач материјала) која важи на дан подношења захтева за корекцију 
цене од продавца и цене материјала важеће на дан подношења понуде. 
          У случају смањења цене материјала продавац је дужан да без одлагања 
о томе обавестити купца, те ће се на основу захтева продавца вршити 
кориговање цене материјала на исти начин као у претходном ставу. 
           У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан 
да поднесе купцу у писаној форми захтев за промену цена, са списком 
материјала за које захтева промену цена.Уз захтев продавац је обавезан да 
достави ценовник материјала (потписан и оверен од стране овлашћеног лица) и 
то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену 
цена, а уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне 
фактуре за наведену робу и то оне важеће на дан подношења понуде и на дан 
подношења захтева за промену цена. 
           Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести 
продавца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену 
цене. 
           Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке материјала тј. 
примењиваће се од дана доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
               Уговорне стране су сагласне да се уговорена вредност добара може, у 
случају потребе Наручиоца а у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама, повећати максимално за 5% од уговорене вредности 
закључивањем анекса уговора између уговорних страна. 
 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обезбеди гаранцију на извршене пропратне услуге 
поправки у року од _____________ месеци (не краћем од 12 месеци), 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Продавац је дужан да приликом вршења услуга (поправке) које су 
предмет уговора угради оригиналне, нове резервне делове (материјал) и за 
исте обезбеди произвођачку гаранцију.Уколико продавац није у могућности да 
на материјал (резервне делове) обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
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дужан је да за наведена добра да гаранцију у дужини од ________ месеци, 
рачунајући од дана достављања извештаја о извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

Гаранција важи под  условом да купац уређаје користи у складу са 
упутством за руковање. 
            Испоручени материјал у свему мора одговарати карактеристикама  чију 
је испоруку продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких 
спецификација одређених у конкурсној документацији. 
             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује 
да испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају 
утврђених недостатака у квалитету и обиму добара, о констатованом стању 
сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Продавца и 
представник Купца. 
     У случају рекламације Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од 
дана сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег 
квалитета или замени добро на које је утврђен недостатак новим, а уколико то 
не учини Купац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете. 
 У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним 
странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року , купац је 
овлашћен да у року од 3 дана од дана сазнања за наведене недостатке 
затражи од продавца да испоручи сва добра у складу са захтевима техничке 
спецификације,, у супротном Купац задржава право на раскид уговора и 
накнаду причињене штете. 
 Извршена пратећа услуга поправки у свему мора одговарати 
карактеристикама  које је продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу 
техничких спецификација одређених у конкурсној документацији. 
   Продавац је дужан је да уговорене услуге поправки изведе стручно и 
квалитетно у уговореном року и према важећим стандардима  и одговара за 
сваку нанету штету услед својих пропуста. 
     Све рекламације у погледу квалитета извршених услуга наручилац је 
дужан у писаној форми доставити вршиоцу услуга у року од 3 дана од дана 
извршења сваке сукцесивне услуге.Вршилац услуга дужан је наведене 
недостатке отклонити у року од 3 дана од дана извршене рекламације од 
стране наручиоца. 
 Уколико вршилац услуга у уговореном року не приступи отклањању 
недостатака, наручилац има право на раскид уговора као и право да све 
недостатке отклони путем трећег лица а на рачун вршиоца услуга. 
 

Члан 9. 
 

Продавац се обавезује да  у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање . Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
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извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора 
да се продужи.  

Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 
продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором.Поднета меница не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  

Обавезује се Купац да Продавцу на његов писмени захтев врати 
нереализовану депоновану бланко соло меницу  у року од 14 дана од дана 
истека рока важења менице 

 
Члан 10. 

 
               Уговорне стране су сагласне да Купац може раскинути уговор писаним 
путем у случају неизвршења уговорних обавеза продавца. 
               Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње  да тече од дана када 
продавац прими обавештење о раскиду уговора од стране Купца. 
 

Члан11. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа 
којима се регулише материја која је предмет уговора. 
 

Члан 12. 
 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 
споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно 
надлежног суда у Суботици. 

Члан 13. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у самом уговору као дан 
закључења уговора. 

Члан 14. 
 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка,од којих купац 
задржава два а продавац два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 
да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
            Продавац                                                                  Купац 
  __________________________                              _________________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 

ПАРТИЈА 1. ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗИВАЧИ И РАСХЛАДНЕ КОМОРЕ 
  

РЕДН
И 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једин
ица 

мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТА
ЛИ 

ТРОШ
КОВИ 
(цари

на, 
трош
кови 

транс
порта 
и др.) 
без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Компресор 3 комад    

2.  Компресор 4 комад    

3.  Компресор 5 комад    

4.  Компресор 7 комад    

5.  Компресор 8.5 комад    

6.  Компресор 10 комад    

7.  Компресор 12 комад    

8.  Компресор 18 комад    

9.  Компресор 21 комад    

10.  Компресор мањи („или одговарајући 
Copeland“, ЗF13) 

комад    

11.  Компресор већи (или одговарајући 
“Copeland”, ЗF18) 

комад    

12.  Компресор („или одговарајући 
Маnеurop МТ22-4ТF”) 

комад    

13.  Продигy термостат комад    

14.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући Eliwel”) 

комад    

15.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући „Dixel XR 60“),мањи 

комад    

16.  Дигитални термостат (“или 
одговарајући „Dixel XW 60L“), већи 

комад    

17.  Сонда „NTC“  комад    

18.  Сонда „PTC“ комад    

19.  Термостат за фрижидер, замрзивач, 
комбиновани 

комад    

20.  Испаривач, за фрижидер, статички 
мањи 

комад    

21.  Испаривач за фрижидер, динамички 
мањи 

комад    

22.  Испаривач за фрижидер, статички, 
већи 

комад    
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23.  Испаривач за фрижидер, 
динамички, већи 

комад    

24.  Испаривач хладњаче -20ºC комад    

25.  Фреон R600 кг    

26.  Фреон R404 кг    

27.  Фреон R134 кг    

28.  Фреон R22 кг    

29.  Фреон R406 кг    

30.  Фреон R141b кг    

31.  Мотор вентилатора, 5W комад    

32.  Мотор вентилатора, 10W комад    

33.  Мотор вентилатора, 16W комад    

34.  Мотор вентилатора, 25W комад    

35.  Вентилатор хладњаче ø300 mm комад    

36.  Елиса вентилатора, мања комад    

37.  Елиса вентилатора, средња комад    

38.  Елиса вентилатора, велика комад    

39.  Електромагнетни вентил, за фреон, 
ø6 mm 

комад    

40.  Електромагнетни вентил за фреон, 
ø10 mm 

комад    

41.  Електромагнетни вентил за фреон, 
ø12 mm 

комад    

42.  Сушач, 15 gr комад    

43.  Сушач, 20 gr комад    

44.  Сушач, 30 gr комад    

45.  Сушач, ø6 –ø6 комад    

46.  Сушач на ø6 холендер комад    

47.  Сушач на ø10 холендер комад    

48.  Сушач на ø12 холендер комад    

49.  „PR“ релеј комад    

50.  Постоље за „PR“ релеј комад    

51.  Електрода за заваривање са 3% 
сребра 

кг    

52.  Игличасти вентил комад    

53.  Игличасти вентил са цевчицом комад    

54.  Термоекспанзиони вентил 2 изв. комад    

55.  Термоекспанзиони вентил 3 изв. комад    

56.  Ручица фрижидера, пластична комад    

57.  Ручица фрижидера, метална комад    

58.  Ручка расхладе, метална,  
вертикална 

комад    

59.  Ручка расхладе, метална 
хоризонтална 

комад    

60.  Сигнална летва фрижидера комад    

61.  Тињалица комад    

62.  „PTC“ релеј за компресор комад    

63.  Биметална заштита комад    

64.  Чувар фазе комад    

65.  Изолациони панели хладњаче 10 
cm, дебљине („или одговарајући 
произвођачу „KONTI EU“) 

комад    

66.  Врата хладњаче са грејачем („или комад    
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одговарајући „MTH Italy“ модел 
„HV80 x 180MP“), поцинковани 
пластиф., дебљине 80 mm 

67.  Грејач отапања комад    

68.  Грејач пода комад    

69.  Грејач врата комад    

70.  Грејач у каблу (за кондензат), 3 m комад    

71.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор величине од 3-8 

комад    

72.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор величине од 10-
21 

комад    

73.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Copeland ЗF13“, 
мањи 

комад    

74.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Copeland ЗF18“, 
већи 

комад    

75.  Ваздушни кондензатор расхладног 
дела за компресор „Маnеurop 
МТ22-4ТF” 

комад    

76.  Видно стакло хладњаче на 
холендер, ø10 

комад    

77.  Пресостат висок притиска комад    

78.  Пресостат ниског притиска комад    

79.  Пресостат комбиновани, типа „KP 
15“ 

комад    

80.  Помоћни контакти за контактор комад    

81.  Гума са магнетом, за дихтовање 
врата на фрижидерима или 
замрзивачима 

метар    

82.  Гума, за дихтовање врата на 
хладњачама, у „+“ и „–„ режиму 
рада 

метар    

83.  Термометар са сондом, дигитални, 
опсега од -30ºC до +30ºC 

комад    

84.  Термометар са сондом, аналогни, 
опсега од -30ºC до +30ºC 

комад    

85.  Холендер, ø6 комад    

86.  Холендер, ø10 комад    

87.  Холендер, ø12 комад    

88.  Холендер, ø15 комад    

89.  Црево за одвођење кондензата, ø16 метар    

90.  Црево за одвођење кондензата, ø20 метар    

91.  Црево за одвођење кондензата, ø32 метар    

92.  Црево за одвођење кондензата, ø50 метар    

93.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø10 

метар    

94.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø12 

метар    

95.  „PE“ tермоизолација за цев, метар    
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дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø15 

96.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø18 

метар    

97.  „PE“ tермоизолација за цев, 
дебљине изолације 9 mm, 
унутрашњег пречника ø22 

метар    

 
 
  

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 
(без ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена компресора 3,4,5,7, 
8.5 

   

2.  Замена компресора 
10,12,18,21 

   

3.  Замена компресора типа 
“Copeland” и “Маnеurop” 

   

4.  Замена термостата    

5.  Замена „PRODIGY“ 
термостата 

   

6.  Замена процесора „Eliwel“ или 
„Dixel“ 

   

7.  Замена ”PTC” i ”NTC”сонде    

8.  Замена испаривача на 
фрижидерима и замрзивачима 

   

9.  Замена испаривача на 
хладњачама 

   

10.  Замена гребенастог прекидача    

11.  Замена мотора вентилатора    

12.  Замена вентилатора 
хладњаче 

   

13.  Замена елисе вентилатора    

14.  Замена електромагнетног 
вентила 

   

15.  Замена сушача    

16.  Замена релеја    

17.  Замена постоља агрегата    

18.  Замена контактора    

19.  Замена термоекспанзионог 
вентила 

   

20.  Замена бакарне цеви    

21.  Пуњење система фреоном    

22.  Уградња процесора „Elivela“, 
„Dixela“ или одговарајућих 

   

23.  Прање система системом 
фреоном 141b 
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24.  Издувавање система азотом    

25.  Замена ручице фрижидера    

26.  Замена сигналног склопа    

27.  Замена тињалице    

28.  Замена ”PTC” релеја на 
компресору 

   

29.  Замена биметалне заштите    

30.  Замена чувара фазе    

31.  Замена изолационих панела 
хладњаче 

   

32.  Замена проводника    

33.  Замена шарке 
фрижидера,замрзивача 

   

34.  Замена утикача 
моно.троф,индустријски 

   

35.  Замена конектора моно,троф    

36.  Замена грејача отапања    

37.  Замена грејача пода    

38.  Замена грејача врата    

39.  Замена грејача конденза    

40.  Замена пресостата    

41.  Замена ваздушног 
кондензатора расхладе на 
фрижидерима и замрзивачима 

   

42.  Замена ваздушног 
кондензатора расхладе на 
хладњачама 

   

43.  Замена разводног ормана    

44.  Замена изолације 
фрижидера,замрзивача 

   

45.  Вакумирање расхладног 
система 

   

46.  Замена врата хладњаче    

47.  Замена „PE“ tермоизолације 
за цев, дебљине изолације 9 
mm, унутрашњег пречника од 
ø10 до ø22 

   

48.  Замена  гуме за дихтовање 
врата на фрижидерима, 
замрзивачима 

   

49.  Замена  гуме за дихтовање 
врата на хладњачама 

   

50.  Замена аналогних и 
дигиталних термометара 

   

51.  Замена црева за одвођење 
кондензата 

   

52.  Замена холендера од ø6 до 
ø15 

   

53.  Чишћење кондензатора    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 2.- МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША, МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША, 
РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША И МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 
 
 

-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВЕША И МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ ЗА 
ПРАЊЕ ВЕША 
ВЕШ МАШИНА 5 КГ 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 

мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТА
ЛИ 

ТРОШ
КОВИ 
(цари

на, 
трош
кови 

транс
порта 
и др.) 
без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Грејач 1800w комад    

2 Пумпа  вм комад    

3. Програматор мех вм мала комад    

4. Електроника  вм комад    

5. Елмагнетни вентил 1кратки комад    

6. Елмагнетни вентил 2кратки комад    

7. Елмагнетни вентил 3кратки комад    

8. Пресостат 1нивовски комад    

9. Пресостат 2нивовски комад    

10. Пресостат 3нивовски комад    

11. Термичка брава  вм комад    

12. Биметална заштита комад    

13. Тастер за команду вм комад    

14. Прекидач за команду вм комад    

15. Прем елмотора  вм комад    

16. Симеринг  вм комад    

17. Лежај 6201 комад    

18. Лежај6202 комад    

19. Лежај6203 комад    

20. Лежај6204 комад    

21. Лежај6205 комад    

22. Лежај6206 комад    

23. Каиш вм комад    

24. Ременица  вм комад    

25. Осовина вм комад    
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РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) за 
машине од 
5 кг веша 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) за 
машине од 5 
кг веша 

1. Замена грејача    

2. Замена електричне инсталације    

3. Замена пумпе    

4. Замена врата    

5. Замена програматора    

6. Замена електронике    

7. Замена електромагнетног вентила    

8. Замена пресостата    

9. Замена микропрекидача    

10. Замена термичке браве    

11. Замена биметалне заштите    

12. Замена тастера    

13. Замена прекидача    

14. Замена симеринга    

15. Замена лежаја на централној осовини    

16. Замена каиша    

17. Замена ременице    

18. Замена осовине    

19. Замена шпулне    

20. Замена тунел гуме    

21. Замена проводника    

22. Замена амортизера    

23. Замена гуме    

24. Замена довод црева    

25. Замена одвод црева    

26. Шпулна елмагнетног вент комад    

27. Тунел гума  вм комад    

28. Проводник ппл 3x1.5 комад    

29. Проводник ппл 5x2.5 комад    

30. Проводник ппл 3x2.5 комад    

31. Амортизери  вм комад    

32. Вентил гума  комад    

33. Гума посуде-каде комад    

34. Гума за избацивање воде комад    

35. Гума одушак комад    

36. Довод цр комад    

37. Одвод цр комад    

38. Термостат  комад    

39. Испусни вентил 24v crebe tippo- 

Sonda 

комад    
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26. Замена шарке врата    

27. Замена утикача    

28. Замена аутоматског осигурача    

29. Замена осовине погона    

30. Замена електромотора    

31. Чишћење вентила за избацивање воде    

32. Стругарска обрада централне осовине    

33. Замена кондензатора    

34. Замена командне табле    

35. Замена лежаја на мотору    

36. Замена тастатуре    

37. Замена електромагнетне спојнице    

38. Замена браве на вратима    

39. Замена осовине погона    

40. Замена релеја    

41. Израда стезне чауре    

42. Варење конструкције    

43. Поправка електронике    

44. Замена лежаја    

45. Механичка обрада    

46. Стругање носача ременице    

47. Монтажа вм    

48. Демонтажа  веш машине    

49. Замена посуде прашка    

50. Чишћење филтера    

51. Чишћење црева за одвод воде    

 
 

ВЕШ МАШИНА 25 КГ 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

МАТЕРИЈАЛ Једини
ца 

мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТА
ЛИ 

ТРОШ
КОВИ 
(цари

на, 
трош
кови 

транс
порта 
и др.) 
без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Грејач обичан инд 3000w комад    

2 Грејач 2400w комад    

3. Грејач 1800w комад    

4. Контактор 25А комад    

5. Контактор 32А комад    

6. Контактор 63А комад    

7. Испусни вент. crebe tipo 24v 3 комад    
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izvoda 

8. Испусни вентил 24v crebe tipo 

2 izvoda 

комад    

9. Испусни вентил Ypso већи комад    

10. Испусни вент grandinp мањи комад    

11. Испусни вентил Imesa комад    

12. Испусни вентил grandinp већи комад    

13. Термостат комад    

14. Програматор мех индвм комад    

15. Сонда комад    

16. Електронска прогр индвм комад    

17. Елмагнетни вентил 1кратки комад    

18. Елмагнетни вентил 2кратки комад    

19. Елмагнетни вентил 3кратки комад    

20. Елмагнетни вентил 1 col комад    

21. Елмагнетни вентил ¾ col комад    

22. Пресостат 1нивовски комад    

23. Пресостат 2нивовски комад    

24. Пресостат 3нивовски комад    

25. Испусни вентил ypso мањи комад    

26. Биметална заштита комад    

27. Тастер за команду вм комад    

28. Прекидач за команду вм комад    

29. Прем елмотора двобрзинског комад    

30. Прем елмотора 1.5kw комад    

31. Прем елмотора 7.5 kw комад    

32. Прем елмотора 3kw комад    

33. Прем елмотора 4kw комад    

34. Симеринг индвм симпли комад    

35. Симеринг мале вм комад    

36. Симеринг с дуплом заптивком комад    

37. Лежај6203 комад    

38. Лежај6204 комад    

39. Лежај6205 комад    

40. Лежај6206 комад    

41. Термо брава grandinpianti комад    

42. Термо брава imesa комад    

43. Термо брава ypso комад    

44. Каиш инд.вм комад    

45. Амортизер imesa комад    

46. Ременица инд.вм комад    

47. Термо брава crebe tipo комад    

48. Осовина инд вм комад    

49. Шпулна контактора комад    

50. Шпулна испусн вентила инд.вм комад    

51. Шпулна елмагнетног вент комад    

52. Об електроника инд.вм комад    

53. Тунел гума crebe tipo комад    
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РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) за 
машине од 
25 кг веша 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) за 
машине од 
25 кг веша 

1. Замена грејача    

2. Замена контактора    

3. Замена пумпе    

4. Замена испусног вентила    

5. Замена програматора    

6. Замена електронике    

7. Замена електромагнетног вентила    

8. Замена пресостата    

9. Замена микропрекидача    

10. Замена термичке браве    

11. Замена биметалне заштите    

12. Замена тастера    

13. Замена прекидача    

14. Замена симеринга    

15. Замена лежаја на централној осовини    

16. Замена каиша    

54. Тунел гума ypso ind manja комад    

55. Тунел гума ypso ind veća комад    

56. Квачило инд. вм комад    

57. Лопате бубња инд.вм комад    

58. Проводник ppl 3x1.5 комад    

59. Проводник ppl 5x2.5 комад    

60. Проводник ppl 3x2.5 комад    

61. Амортизери ypso комад    

62. Амортизер grandinpianti комад    

63. Амортизери crebe tipo комад    

64. Мембрана за испусни вентил комад    

65. Вентил гума инд.вм метар    

66. Гума када-испусн вент метар    

67. Гума посуде-каде метар    

68. Гума за избацивање воде метар    

69. Гума одушак комад    

70. Довод цр комад    

71. Одвод цр комад    

72. Лежај 308 комад    

73. Лежај конусно ваљчасти комад    

74. Лежај цилиндрично ваљчасти комад    

75. Испусни вентил 24v crebe tippo- 

Sonda 

комад    
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17. Замена ременице    

18. Замена осовине    

19. Замена шпулне    

20. Замена тунел гуме    

21. Замена проводника    

22. Замена амортизера    

23. Замена гуме    

24. Замена довод црева    

25. Замена одвод црева    

26. Замена шарке врата    

27. Замена утикача    

28. Замена аутоматског осигурача    

29. Замена мембране испусног вентила    

30. Замена електромотора    

31. Чишћење вентила за избацивање воде    

32. Стругарска обрада централне осовине    

33. Замена кондензатора    

34. Замена командне табле    

35. Замена лежаја на мотору    

36. Замена квачила и спојнице    

37. Замена клинастог ремена    

38. Замена електричне инсталације    

39. Замена тастатуре    

40. Замена електромагнетне спојнице    

41. Замена браве на вратима    

42. Замена осовине погона    

43. Замена врата    

44. Замена релеја    

45. Варење конструкције    

46. Стругање носача ременице    

47. Израда стезне чауре    

48. Демонтажа индустријске веш машине    

49. Монтажа инд вм    

50. Механичка обрада    

51. Поправка електронике    

52. Замена лежаја    

53. Чишћење филтера    

54. Чишћење црева за одвод воде    

 
 
 

-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА СУШЕЊЕ ВЕША 
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Грејач спец. За инд.в.м. “ или 
одговарајући „Grandipianti”, мањи 

комад    

2. Грејач инфрацрвени, 1100 W комад    

3. Програматор, механички комад    

4. Програматор, електронски комад    

5. Микропрекидач сушаре врата комад    

6. Биметална заштита комад    

7. Прекидач за команду комад    

8. Водилно коло комад    

9. Гумени клизач бубња комад    

10. Каиш  комад    

11. Шпулна контактора комад    

12. Премотавање намотаја 
електромотора, снаге 1,5 kW 

комад    

13. Лежај 6204 РСР комад    

14. Лежај 6204 РСР са кућиштем комад    

15. Ременица  комад    

16. Осовина  комад    

17. Тајмер комад    

18. Лопата бубња сушаре, 
алуминијска 

комад    

19. Шарка сушаре метар    

 

 

 

 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Издувавање машине    

2. Замена шасије    

3. Замена вентилатора са ременицом    

4. Замена фиксног термостата    

5. Замена стопица    
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6. Замена гуменог клизача бубња    

7. Замена програматора    

8. Замена лежаја на ременици    

9. Замена заштитне склопке    

10. Замена погонске осовине    

11. Замена ротора    

12. Замена помоћне осовине    

13. Замена мотора    

14. Замена термостата    

15. Замена кабловског сета    

16. Замена лежаја на осовини    

17. Замена зупчастог ремена    

18. Замена семеринга    

19. Замена гребенастог прекидача    

20. Замена стакла врата    

21. Замена вентилатора са ременицом    

22. Замена водилног кола    

23. Замена бубња сушаре    

24. Замена грејача    

25. Замена браве врата    

26. Замена шарке на вартима    

27. Замена лопате бубња    

28. Замена тајмера    

29. Замена контактора    

30. Замена каиша    

31. Замена лежаја на бубњу    

32. Замена биметалне заштите    

33. Замена лежаја вратила    

34. Замена лежаја водилн. кола    

35. Замена електронике    

36. Стругање централне осовине    

37. Замена микропрекидача    

38. Замена ременице    

39. Замена тајмера    

40. Замена шпулне контактора    

41. Демонтажа сушаре    

42. Замена напојног кабла    

43. Замена трополног осигурача    

44. Замена лежаја на мотору    

 

 
-РОЉКЕ И ПЕГЛЕ НА ПАРУ ЗА ПЕГЛАЊЕ ВЕША 
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Грејач шипкасти 2 m, снаге     
2000 W 

комад    

2. Грејач пегле бојлера комад    

3. Електромагнетни вентил комад    

4. Микропрекидач пегле комад    

5. Премотавање намотаја  
електромотора, снаге 2 kW 

комад    

6. Ременица рољке комад    

7. Осовина рољке комад    

8. Сигурносни вентил пегле комад    

9. Амортизер рољке комад    

10. Биметална заштита комад    

11. Инпрегрирано гумено црево комад    

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена траке осовине    

2.  Замена погонског зупчаника    

3.  Замена пеглача    

4.  Замена об редуктора    

5.  Замена заштитне склопке    

6.  Замена термостата    

7.  Замена челичне траке    

8.  Замена хидрауличних вентила    

9.  Замена електричне инсталације    

10.  Замена об мотора вентилатора    

11.  Заменабиметалне заштите    

12.  Замена лежаја на мотору вентилатора    

13.  Замена ланчаника    

14.  Замена ланца    

15.  Замена кабловског сета    

16.  Замена јастука    

17.  Замена мотора ваљка    

18.  Замена електромотора    
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-ИНДУСТРИЈСКЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 
 

 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Грејач коморе, снаге 2000 W комад    

2. Грејач бојлера 5/4", снаге 6 kW комад    

3. Грејач коморе, снаге 2800 W комад    

4. Грејач бојлера на фланшни, снаге 
6 kW 

комад    

5. Пумпа високог притиска, снаге 
2,2 kW 

комад    

6. Пумпа високог притиска, снаге  
1,8 kW, трофазна 

комад    

7. Пумпа високог притиска, снаге 
1.6 kW, монофазна 

комад    

8. Пумпа детерџента за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад    

9. Програматор за 
инд.маш.”Winterhalter” 

комад    

10. Електомагнетни вентил, двокраки комад    

11. Пресостат комад    

19.  Замена двоструког зупчаника    

20.  Замена гуме на осовини    

21.  Замена грејача    

22.  Замена вучних трака    

23.  Замена ваздушног вентила    

24.  Замена микропрекидача    

25.  Замена контактора    

26.  Чишћење пегле    

27.  Замена електромагнетног вентила    

28.  Замена ременице    

29.  Замена осовине    

30.  Замена сигурносног вентила    

31.  Замена амортизера    

32.  Замена биметалне заштите    

33.  Замена аутоматског осигурача    

34.  Замена инпрегрираних гумених црева    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

12. Микропрекидач комад    

13. Семеринг пумпе комад    

14. Тимер комад    

15. Сигурносни вентил бојлера комад    

16. Шарка врата комад    

17. Магнетни прекидач хаубе комад    

18. Црево за повезивање посуде са 
детерџентом и дозатора DN5 –
бело 

комад    

19. Црево за повезивање посуде са 
средством за испирање и 
дозатора DN5 –плаво 

комад    

20. Термостат регулатора, 90º C комад    

21. Сигурносни термостат комад    

22. Одвод црево комад    

23. Довод црево комад    

24. Горња рука прања комад    

25. Дозатор д.п. комад    

 

Ред. 
бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена термостата    

2.  Замена пумпе високог притиска    

3.  Замена пумпе    

4.  Замена турбине    

5.  Замена гуме     

6.  Замена пресостата    

7.  Замена контактора    

8.  Замена мотора    

9.  Демонтажа мотора    

10.  Замена грејача    

11.  Замена тастатуре    

12.  Замена прекидача    

13.  Премотавање електромотора    

14.  Замена електромагнетног вентила    
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-МАЛЕ (КУЋНЕ) МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Термостат, регулациони комад    

2. Пумпа комад    

3. Пумпа високог притиска комад    

4. Гумено црево, дужине 30 цм комад    

5. Пресостат комад    

6. Тастатура (управљачке плоча) комад    

7. Програматор комад    

8. Електроника комад    

9. Семеринг пумпе комад    

10. Сигурносни вентил комад    

11. Микропрекидач комад    

12. Термостат сигурносни комад    

13. Електромагнетни вентил комад    

14. Одвод црево комад    

15.  Довод црево комад    

 
 
 

15.  Замена програматора    

16.  Замена семеринга пумпе    

17.  Замена тимер-а    

18.  Замена сигурносног вентила    

19.  Замена магн. Прекидача хаубе 
инд.маш. “Winterhalter”  

   

20.  Замена црева за повезивање посуде са 
детерџентом и дозатора DN5 –бело 

   

21.  Замена црева за повезивање посуде са 
средством за испирање и дозатора 
DN5 –плаво 

   

22.  Замена утикача    

23.  Замена одвод црева    

24.  Замена довод црева    

25.  Замена горње руке прања    

26.  Замена дозатора    

27.  Чишћење машине за посуђе    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена термостата    

2.  Замена пумпе високог притиска    

3.  Замена пумпе    

4.  Замена гуме    

5.  Замена пресостата    

6.  Замена мотора    

7.  Замена грејача    

8.  Замена тастауре (управљачке плоче)    

9.  Замена прекидача    

10.  Замена електромагнетног вентила    

11.  Замена електронике    

12.  Замена утикача    

13.  Замена програматора    

14.  Замена семеринга пумпе    

15.  Замена сигурносног вентила    

16.  Замена микропрекидача    

17.  Премотавање електромотора    

18.  Замена одвод црева    

19.  Замена довод црева    

20.  Демонтажа машине    

21.  Монтажа машине    

22.  Чишћење машине    
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ПАРТИЈА 3. КЛИМА УРЕЂАЈИ-СПЛИТ СИСТЕМИ И МУЛТИ СИСТЕМИ 
 
 

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКО

ВИ 
(царина, 
трошков

и 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-

а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Фреон R22 килограм    

2. Фреон R410А килограм    

3. Фреон R407C килограм    

4. Бакарна цев ø6 mm метар    

5. Бакарна цев ø10 mm метар    

6. Бакарна цев ø12 mm метар    

7. Бакарна цев ø15 mm метар    

8. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø6 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

9. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø12 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

10. ПУ заштита за цеви „Armaflex , 
унутрашнег пречника ø18 mm,  или 
одговарајућa 

метар    

11. Холендер ø6 комад    

12. Холендер ø12 комад    

13. Електромагнетни вентил 
четверокраки-већи 

комад    

14. Електромагнетни вентил 
четверокраки- мањи 

комад    

15. Кондензатор компресора, 30 µF комад    

16. Кондензатор компресора, 35 µF комад    

17. Кондензатор компресора, 50 µF комад    

18. Мотор за закретање крилаца комад    

19. Мотор вентилатора спољне комад    
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јединице 

20. Мотор вентилатора унутрашње 
јединице 

комад    

21. Електроника климе комад    

22. Об електроника климе комад    

23. Даљински управљач за клима 
уређај 

комад    

24. Носач клима уређаја-мањи комад    

25. Носач клима уређаја-већи комад    

26. Ротациони компресор 12 комад    

27. Ротациони компресор 36 комад    

28. Компресор за инвертерски клима 
уређај 12 

комад    

29. Компресор за инвертерски клима 
уређај 36 

комад    

30. Освеживач климе комад    

31. Вентилатор унутрашње јединице комад    

32. Вентилатор спољне јединице комад    

33. Кондензационо црево комад    

34. Мотор вентилатора спољне 
јединице трофазни 

комад    

35. Биметална заштита комад    

36. “Чувар” фазе (уређаја за заштиту 
од “испадања” фазе) 

комад    

37. Проводник 3 x 1,5 мmm² комад    

38. Проводник 3 x 2,5 mm² комад    

39. Проводник 5 x 1,5 mm² комад    

40. Проводник 5 x 2,5 mm² комад    

41. Сонда испаривача метар    

42. Сонда отапања метар    

43. Сонда потиса метар    

44. Сонда просторна метар    

45. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2 µF 

метар    

46. Кондензатор спољног 
вентилатора, 2,5 µF 

комад    

47. Кондензатор спољног 
вентилатора, 3 µF 

комад    

48. Клима уређај (комплет) 12 комад    

49. Клима уређај (комплет) 18 комад    
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50. Клима уређај (комплет) 24 комад    

51. Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и могућност 
машинског- наношења са 
апаратима под високим 
притиском, концентрат, не сме да 
садржи фосфате, раствараче нити 
нагризајуће супстанце и мора бити 
биоразградиво) 

комад    

52. Средство за дезинфекцију клима 
уређаја (са дуготрајним ефектом 
на очишћене површине, са брзим 
дејством уништавања  гљивица, 
вируса, бактерија и 
микроорганизама). 

комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена сонде    

2.  Замена електронике    

3.  Замена компресора    

4.  Замена вентилатора унутрашње 
јединице 

   

5.  Замена вентилатора спољне јединице    

6.  Замена мотора вентилатора    

7.  Монтажа клима уређаја (система)    

8.  Демонтажа клима уређаја (система)    

9.  Замена електромагнетног вентила    

10.  Вакумирање  система    

11.  Пуњење система (расхладним 
флуидом) 

   

12.  Замена бакарне цеви    

13.  Замена изолације    

14.  Замена носача клима уређаја    

15.  Замена холендера    

16.  Замена кондензатора    

17.  Замена мотора за закретање крилаца    

18.  Замена електронике    

19.  Замена даљинског управљача    

20.  Замена компресора инвертерског 
клима уређаја 

   

21.  Замена кондензационог црева    

22.  Замена контактора    

23.  Замена биметалне заштите    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Замена “чувара” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

   

25.  Замена инсталације    

26.  Контрола, допуна система фреоном, 
чишћење и дезинфекција клима 
уређаја 

   

27.  Комплетно скидање, растављање, 
прање, поновно састављање и 
пуштање у рад клима уређаја 
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ПАРТИЈА  4. ЦЕНТРАЛНИ КЛИМА СИСТЕМИ И ВЕНТИЛАЦИОНИ КАНАЛСКИ 
СИСТЕМИ (ПРАОНА, ТРПЕЗАРИЈА, ЈЕДИНИЦА ПОЈАЧАНЕ НЕГЕ) 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Бакарна цев ø6 mm метар    

2. Бакарна цев ø10 mm метар    

3. Бакарна цев ø12 mm метар    

4. Бакарна цев ø15 mm метар    

5. Бакарна цев ø18 mm метар    

6. Бакарна цев ø22 mm метар    

7. Бакарна цев ø28 mm метар    

8. Холендер ø6 mm комад    

9. Холендер ø10 mm комад    

10. Холендер ø12 mm комад    

11. Холендер ø15 mm комад    

12. Холендер ø18 mm комад    

13. Холендер ø22 mm комад    

14. Холендер ø28 mm комад    

15. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø6 mm 
или одговарајућа 

метар    

16. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø10 mm, 
или одговарајућа 

метар    

17. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø12 mm, 
или одговарајућа 

метар    

18. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø15 mm, 
или одговарајућа 

метар    

19. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашнег пречника ø18 mm, 
или одговарајућа 

метар    

20. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, 
унутрашњег пречника ø22 mm, 
или одговарајућа 

метар    

21. ПУ заштита за цеви „Armaflex“, метар    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

унутрашнег пречника ø28 mm, 
или одговарајућа 

22. Компресор „Maneurop МТ22-
4ТF“ или одговарајући 

комад    

23. Компресор „Copeland scroll 
ЗF18“ или одговарајући 

комад    

24. Фреон R22 килограм    

25. Фреон R410 килограм    

26. Фреон R407C килограм    

27. Фреон R404А килограм    

28. Вентилатор канала трофазни, 
снаге 2,2 kW 

комад    

29. Каиш за покретање турбине у 
каналима 

комад    

30. Биметална заштита комад    

31. “Чувар” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 

комад    

32. Проводник 3x1,5 mm² комад    

33. Проводник 3x2,5 mm² комад    

34. Проводник 5x1,5 mm² комад    

35. Проводник 5x2,5 mm² комад    

36. Термоекспанзиони вентил метар    

37. Електромагнетни вентил за 
фреон 

метар    

38. Филтери канала централне 
климе 

метар    

39. Сонда просторна метар    

40. Сонда испаривача метар    

41. Сонда отапања комад    

42. Сонда потиса комад    

43. Електроника централне климе комад    

44. „OB“ електроника централне 
климе 

комад    

45. Прекидач тастер за команду комад    

46. Пресостат високог притиска комад    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединица 
мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

47. Пресостат ниског притиска комад    

48. Пресостат комбиновани комад    

49. Капиларна цев ø0,8 mm комад    

50. Капиларна цев ø0,6 mm комад    

51. Капиларна цев ø1 mm комад    

52. Средство за одмашћивање и 
чишћење (да има и могућност 
машинског- наношења са 
апаратима под високим 
притиском, концентрат, не сме 
да садржи фосфате, 
раствараче нити нагризајуће 
супстанце и мора бити 
биоразградиво) 

комад    

53. Средство за дезинфекцију 
клима уређаја (са дуготрајним 
ефектом на очишћене 
површине, са брзим дејством 
уништавања гљивица, вируса, 
бактерија и микроорганизама) 

комад    

 
 

Ред.бр ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена бакарне цеви    

2.  Замена изолације    

3.  Замена компресора “или одговарајући 
„Maneurop” 

   

4.  Замена компресора “ или одговарајући 
„Copeland” 

   

5.  Пуњење система (фреоном)    

6.  Замена вентилатора канала, трофазни    

7.  Замена каиша за покретање турбине у 
каналима 

   

8.  Замена контактора    

9.  Замена биметалне заштите    

10.  Замена “чувара” фазе (уређаја за 
заштиту од “испадања” фазе) 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Замена инсталације    

12.  Замена термоеkcпанзионог вентила    

13.  Замена електомагетног вентила    

14.  Замена филтера канала     

15.  Замена холендера    

16.  Замена сонде    

17.  Замена електронике централне климе    

18.  Замена „OB“ електронике климе    

19.  Замена прекидача тастера    

20.  Замена гребенастог прекидача    

21.  Замена пресостата    

22.  Замена капиларне цеви    

23.  Чишћење и дезинфекција централног 
клима уређаја 

   

24.  Чишћење и дезинфекција клима 
канала, вентилационих канала и 
решетки 
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ПАРТИЈА 5. ЕЛЕКТРИЧНИ  УРЕЂАЈИ  ЗА ОБРАДУ И ПРИПРЕМУ ХРАНЕ 

 
-ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАНИ ЗА КУВАЊЕ ХРАНЕ И ТОПЛИ СТО 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Сигурносни вентил комад    

2.  Славина за воду комад    

3.  Испусна славина комад    

4.  Ручица врата комад    

5.  Заштитни вентил комад    

6.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 mm² 

метар    

7.  Термостат комад    

 
 
 

 
  

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена сигурносних вентила    

2.  Замена славине за воду    

3.  Замена цеви за пару    

4.  Замена изолације    

5.  Варење и фарбање каде    

6.  Поправка аутоматике    

7.  Замена манометра    

8.  Замена кугличног вентила    

9.  Замена испусне славине    

10.  Замена ручице врата    

11.  Замена заштитног вентила    

12.  Замена грејача (по комаду)    

13.  Замена електричне инсталације    

14.  Замена вентила за воду    

15.  Замена термостата    

16.  Замена контактора    

17.  Замена осигурача    

18.  Замена разводне кутије    

19.  Замена гребенастог прекидача    

20.  Замена прекидача    
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-ЕЛЕКРТИЧНЕ РЕРНЕ, ШТЕДЊАЦИ И КИП-ПЕЧЕЊАРЕ 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са ПДВ-
ом 

1.  Грејач рерне, индустријски, снаге 
3 kW 

    

2.  Грејна плоча 300x300 mm     

3.  Прекидач индустријске  рерне     

4.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 2,5 mm² 

    

5.  Сигурносни термостат за 
индустријску рерну 

    

6.  Тимер     

7.  Проводник лицнасти, са 
силиконском изолацијом 1,5 mm² 

    

8.  Механизам кип печењаре     

9.  Тињалица     

10.  Терач термостата     

11.  Стезаљка, керамичка, петополна     

12.  Клемна, сигма     

13.  Грејач, индустријски, снаге 1,2 kW     
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-ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ ЗА ЉУШТЕЊЕ КРОМПИРА  

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена кабловског сета    

2.  Замена изолације    

3.  Замена изолације електричне 
инсталације И делова 

   

4.  Замена прекидача    

5.  Замена грејне плоче    

6.  Замена грејача    

7.  Замена комплетних врата    

8.  Замена механизма кип печењаре    

9.  Замена носача грејних тела    

10.  Замена изолације рерне    

11.  Замена контактора    

12.  Замена редуктора    

13.  Замена предње командне плоче    

14.  Замена програматора    

15.  Замена термостата    

16.  Замена тимер-а    

17.  Замена стакла на вратима рерне    

18.  Замена терача    

19.  Замена аутоматског осигурача    

20.  Замена тињалице    

21.  Замена клемне    

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Тастер комад    

2 Моторно-заштитни прекидач 
(”DM” склопка) 

комад    

3 Осовина комад    

4 Клинасти каиш метар    

5 Куглични лежај за „BN 02“ комад    

6 Куглични лежај, једноредни, 
„BC10“ 

комад    

7 Кондензатор, 12 µF, 400 V комад    
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8 Кондензатор, 30 µF комад    

9 Контролна сијалица комад    

10 Електромагнетни вентил 0-1, 180º комад    

11 Програматор „LGK“ комад    

12 Електромотор програматора комад    

13 Дугме програматора комад    

14 Микропрекидач програматора комад    

15 Маст за подмазивање 
(литијумска, „ или одговарајуће  
LIS-VМ3“) 

комад    

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена напојног кабла и утикача    

2.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(”DM” склопке) 

   

3.  Замена прекидача    

4.  Замена заптивних делова на машини    

5.  Замена осовине    

6.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

   

7.  Замена лежаја    

8.  Замена клинастог ремена    

9.  Замена ременице    

10.  Механичка обрада ременице и 
осталих носача 

   

11.  Замена камена    

12.  Репарација абразива на камену    

13.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

14.  Премотавање електромотора ”ЕК-71”, 
облик ”B4”, снаге 0,25 kW 

   

15.  Премотавање електромотора, снаге 
1,1 kW 

   

16.  Механичке поправке на кућишту 
машине 

   

17.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

18.  Поправка механичких делова 
преносног склопа 

   

19.  Замена кондензатора    

20.  Замена контролне сијалице    

21.  Замена електромагнетног вентила    
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-ЕЛЕКТРИЧНА УНИВЕРЗАЛНА КУХИЊСКА МАШИНА ТИПА „FEUMA HU1010“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

22.  Замена заптивних делова на машини    

23.  Механичке поправке на кућишту    

24.  Подмазивање    

Ред. 
бр. 

МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. Тастер комад    

2. Нож за гурање меса, са трокрако 
повезаним унутрашњим и вањским 
прстеном, вањски пречник ø 82 
mm (оригинална шифра артикла: 
543040) 

комад    

3. Нож за сечење меса, крстасти, 
вањски пречник ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543047) 

комад    

4. Перфорирана диск плоча за 
млевење меса, дебљине 13 mm, 
вањског пречника ø 82 mm 
(оригинална шифра артикла: 
543044) 

комад    

5. Носећи диск са ножевима за 
поврће, подесив за дебљину 
резања 0-8 mm, пречник диска ø 
300 mm (оригинална шифра 
артикла: 542315) 

комад    

6. Лежај, игличасти, унутрашњег 
пречника 18x23 mm, дужине 10 
mm 

комад    

7. Индустријско уље за редукторе 
(уље за индустријске зупчанике),  
(или одговарајуће типу »CLP 680- 
ISO VG 680 / DIN 51517 BI.3«) 

комад    
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-ЕЛЕКРТИЧНА САЛАМОРЕЗНИЦА 
 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена напојног кабла    

2.  Замена утикача    

3.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(”DM” склопке) 

   

4.  Замена прекидача    

5.  Замена заптивних делова на машини    

6.  Замена осовине    

7.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

   

8.  Замена лежаја    

9.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

10.  Премотавање електромотора, 
трофазни, снаге 1,3/1,9 kW 

   

11.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

12.  Поправка механичких делова 
преносног склопа (укључујући 
стугарску обраду)  

   

13.  Замена заптивних делова на машини    

14.  Механичке поправке на кућишту    

15.  Замена ножева    

16.  Машинско оштрење ножева    

17.  Допуна редукторског уља    

Ред. Бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Лежај 6205 метар    

2 Лежај 6206 комад    

3 Кондензатор, 5 µF комад    

4 Нож за сечење, вањског пречника 
ø220 mm 

комад    
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Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена утикача    

2.  Замена прекидача    

3.  Замена лежаја    

4.  Замена осовине    

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду) 

   

6.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

7.  Премотавање електромотора, 
трофазни, снаге 400 W 

   

8.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

9.  Поправка механичких делова 
преносног склопа 

   

10.  Замена кондензатора    

11.  Механичке поправке на кућишту    

12.  Замена ножа за сечење    

 
 

 

-АПАРАТИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ТАЊИРА  ТИПА „MEIKO SR 2B26H“ 
 
  
 

 
 
 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена утикача, монофазни    

2.  Замена прекидача    

3.  Замена грејача    

4.  Замена механичких делова склопа за 
прихват тањира 

   

5.  Поправка механичких делова склопа 
за прихват тањира 

   

6.  Механичке поправке на кућишту    



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

216 

 

  
 

-МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ХЛЕБА ТИПА „FIŠ DOMINA“ 
 
  

 
 
 

 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 тастер комад    

2 Нож за сечење хлеба, ширина 
резања 400мм 

комад    

3 Лежај  комад    

4 Клинасти ремен комад    

5 Специјално уље за подмазивање литар    

 
Ред.бр. 

ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена утикача, трофазни    

2.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(„DM“ склопке) 

   

3.  Замена прекидача    

4.  Замена осовине    

5.  Механичке поправке на осовини 
(укључујући стугарску обраду)  

   

6.  Замена лежаја    

7.  Замена клинастог ремена    

8.  Замена ременице    

9.  Механичка обрада ременице и 
осталих носача 

   

10.  Замена (демонтажа и монтажа) 
електромотора 

   

11.  Премотавање електромотора, снаге 
0,75 kW 

   

12.  Замена механичких делова преносног 
склопа 

   

13.  Поправка механичких делова 
преносног склопа 

   

14.  Механичке поправке на кућишту    

15.  Подмазивање    
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-МАШИНА ЗА МЕШАЊЕ ТЕСТА ТИПА „FIMAR IM25CN235М“  

 
 
 

 
 
  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Тастер комад    

2 Лежај 6203 комад    

3 Лежај 6204 комад    

4 Лежај 6205 комад    

5 Лежај 6206 комад    

6 Премотавње електромотора, 
снаге 1,5 кW 

комад    

7 Биметална заштита комад    

8 Чаура комад    

9 Осовина комад    

10 Микропрекидач комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена тастера    

2.  Замена контактора    

3.  Замена лежаја на мотору    

4.  Замена електромотора    

5.  Замена биметала    

6.  Замена чауре    

7.  Замена осовине    

8.  Замена напојног кабла    

9.  Замена утикача    

10.  Премотавање електромотора, снаге 
1,5 кW 

   

11.  Замена микропрекидача    
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-ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР , 20 ЛИТАРСКИ, ТИПА „ECO LINE-PMD Belgium 

B20GA“ (HANGZOU B20GA)“ 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Лежај 6203 комад    

2 Лежај 6204 комад    

3 Лежај 6205 комад    

4 Лежај 6206 комад    

5 Премотавње електромотора, 
снаге 1,1 kW 

комад    

6 Биметална заштита комад    

7 Чаура комад    

8 Осовина комад    

 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Замена тастера    

2.  Замена контактора    

3.  Замена лежаја на мотору    

4.  Замена електромотора    

5.  Замена биметала    

6.  Замена чауре    

7.  Замена осовине    

8.  Замена напојног кабла    

9.  Замена утикача    

10.  Премотавање електромотора, снаге 
1,1 кW 

   

11.  Замена микропрекидача    

  
  

 



Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку  број 10/17/OП 

219 

 

 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 6. ЕЛЕКТРИЧНИ БОЈЛЕРИ И ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ 
 
 
-БОЈЛЕРИ 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Сигурносни термостат комад    

2 Радни термостат комад    

3 Сигурносни вентил комад    

4 Тињалица комад    

5 Стопица комад    

6 Клемна 10 мм² комад    

7 Клемна 16 мм² комад    

8 Сонда цев комад    

9 Фланшна метар    

10 Контра фланшна метар    

11 Заптивка бојлера комад    

12 Термометар бојлера комад    

13 Неповратни вентил комад    

 
 
Бојлери од 5-100 литара 

 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) за 
бојлере од 
5-100 
литара 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) за 
бојлере од 
5-100 
литара 

1.  Замена електричне инсталације    

2.  Замена термичког осигурача    

3.  Замена сигурносног вентила    

4.  Замена плашта    

5.  Замена казана    

6.  Замена грејача    

7.  Замена термостата    
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8.  Замена фланшне    

9.  Замена контра фланшне    

10.  Замена гуме заптивке    

11.  Замена неповратног вентила    

12.  Замена контактора    

13.  Замена гребенастог прекидача    

14.  Чишћење бојлера    

15.  Замена тињалице    

16.  Замена термометра    

17.  Замена клемне    

18.  Замена тињалице    

 
Бојлери од 200 литара 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) за 
бојлере од 
200 литара 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) за 
бојлере од 
200 литара 

1.  Замена електричне инсталације    

2.  Замена термичког осигурача    

3.  Замена сигурносног вентила    

4.  Замена плашта    

5.  Замена казана    

6.  Замена грејача    

7.  Замена термостата    

8.  Замена фланшне    

9.  Замена контра фланшне    

10.  Замена гуме заптивке    

11.  Замена неповратног вентила    

12.  Замена контактора    

13.  Замена гребенастог прекидача    

14.  Чишћење бојлера    

15.  Замена тињалице    

16.  Замена термометра    

17.  Замена клемне    

18.  Замена тињалице    
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-ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ТИПА ”РС 40”, ”РС 50”, ”ИМП ГХР 401”, ”ИМП ГХР 
501” 
 
  

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Биметална заштита комад    

2 Моторно-заштитни прекидач (дм 
склопка) 

комад    

3 Премотавање циркулационе 
пумпе  ”РС 40” 

комад    

4 Премотавање циркулационе 
пумпе “РС 50” 

комад    

5 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 401” 

комад    

6 Премотавање циркулационе 
пумпе ”ИМП ГХР 501” 

комад    

7 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

8 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50“) 

комад    

9 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

10 Турбина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

11 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

12 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

13 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

14 Семеринг за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

15 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

16 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

17 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

18 Лежај за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

19 Клемна комад    

20 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 40”) 

комад    

21 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за РС 50”) 

комад    

22 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
401”) 

комад    

23 Осовина за циркулациону пумпу 
(„или одговарајућe за ИМП ГХР 
501”) 

комад    

 
 
 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  Демонтажа циркулационе пумпе    

2.  Монтажа циркулационе пумпе    

3.  Замена турбине    

4.  Замена клемне    

5.  Сервисирање пумпе    

6.  Увезивање инсталације    

7.  Замена лежаја на мотору    

8.  Замена моторно-заштитног прекидача 
(дм склопке) 

   

9.  Замена осовине    

10.  Замена семеринга    

11.  Замена биметала    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 
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ПАРТИЈА 7. УСИСИВАЧИ, МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА 
 

 

-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА (COLUMBUS E 400 S), снага 1200 W, напон 
230V 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Осовина  комад    

2 Пин осовине комад    

3 Држач осовине комад    

4 Повратна опруга комад    

5 Горњи зупчаник комад    

6 Доњи зупчаник комад    

7 Чаура  комад    

8 Лежај мотора комад    

9 Напојно кабел комад    

 
 

 

 

-ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ ЗА СКУПЉАЊЕ ВОДЕ (G.STAEHLE GMBH: 
COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 50Hz, 
тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет резервоара 
72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 12m 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Репарација четке    

4 Репарација носача филца    

5 Замена зупчаника    

6 Замена лежаја    

7 Замена осовине    

8 Замена кабла    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гобљиво црево комад    

3 Усисна стопа комад    

4 Филтер комад    

5 Лежај мотора комад    

6 Напојни кабел комад    

 

 
 
-ЕЛЕКТРИЧНИ УСИСИВАЧ ЗА СУВО И ВЛАЖНО ЧИШЋЕЊЕ (G.STAEHLE 
GMBH: COLUMBUS SW 50 P), снага 1000-1200 W, напон 220-240V, фреквенција 
50Hz, тежина 13,4kg, проток ваздуха 54 L/s, притисак 215 mbar, капацитет 
резервоара 72L, усисно црево 3m, димензије 540х540х880mm, дужина кабла 
12m 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гобљиво црево комад    

3 Усисна стопа комад    

4 Филтер комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена кабла    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

5 Лежај мотора комад    

6 Напојни кабел комад    

 
 

 

 

-МАШИНА ЗА РИБАЊЕ ПОДОВА СА РЕЗЕРВОАРОМ (DOMINO AVTOMATIK-2, 
D 14S), радна снага 1200 W, ширина четке 400mm, радна висина мах 285mm, 
обртаји четке у минути 140, кабел за напајање 12m, ДхШхВ: 415х550х1200mm, 
тежина 40kg 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Планетарни зупчаник комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Четка комад    

5 Напојни кабел комад    

 
 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена кабла    
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (DOMINO, 1600 X FIL SYSTEM), напон 220-240V, 
капацитет 1800, ниво буке 71db, ser.No. 370700298 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Планетарни зупчаник комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Четка комад    

5 Напојни кабел комад    

 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Репарација четке    

4 Репарација носача филца    

5 Замена зупчаника    

6 Замена лежаја    

7 Замена усисног агрегата    

8 Замена кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Провера техничке исправности 
уређаја 

   

2 Демонтажа     

3 Монтажа     

4 Чишћење филтера    

5 Замена зупчаника    

6 Замена лежаја    

7 Замена усисног агрегата    

8 Замена напојног кабла    
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-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА (GRANDE BRIO, 35E), напон 200V, 
снага 500W, тежина 56,5kg 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Мењач са планетарним 
зупчаницима 

комад    

2 Центрифугални прекидач комад    

3 Лежај мотора комад    

4 Радни кондензатор комад    

5 Стартни кондензатор комад    

6 Одстојник комад    

7 Прекидач комад    

8 Филтер усисисвача комад    

9 Филтер издува комад    

10 Усисни агрегат комад    

11 Напојни кабел комад    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена зучаника    

4 Замена центрифугалног прекидача    

5 Замена кондензатора    

6 Замена лежаја    

7 Замена напојног кабела    

8 Репарација четке    

9 Репарација носача филца    
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 36638 1005 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

 
 
 

 

-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (COLUMUS, ST 12), снага 950-1150W, напон 220-
240V, фреквенција 50Hz, ser.No. 029622 1003 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Чишћење филтера    
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (KIRBI, G10E), снага 580-635W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 
 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

 
 

 

 

 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    
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-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ (TENNANT, V5), снага 1000W, напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz, ser.No. V5 20711958 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Напојни кабел комад    

 
 
 

 

 

 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (CLEANFIX, TW 412), снага 1000W, 
напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Провера техничке исправности 
уређаја 

   

2 Демонтажа     

3 Монтажа     

4 Замена усисног агрегата    

5 Замена лежаја    

6 Чишћење филтера    

7 Замена  филтера    

8 Замена напојног кабла    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
 
 
 

 

 

 
-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ТЕПИХА ВОДОМ (COLUMBUS, SX 144), напон 220-240V, 
фреквенција 50-60Hz 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    
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Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
 
 
 
 

 

 
-УСИСИВАЧ ЗА ПРАШИНУ СА ВОДЕНИМ ФИЛТЕРОМ (AQUAFILTER 1500 LIV), 
снага 1200W (IEC), 1400 Wmax, напон 220-240V, фреквенција 50-60Hz 
 

Ред. бр. МАТЕРИЈАЛ Јединиц
а мере 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦ
И МЕРЕ 
(без ПДВ-
а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорт
а и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Усисни агрегат комад    

2 Гибљиво црево комад    

3 Усисне стопе комад    

4 Филтер комад    

5 Пумпа за воду комад    

6 Напојни кабел комад    

 
 
 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта 
и др.) без 

ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1 Демонтажа     

2 Монтажа     

3 Замена усисног агрегата    

4 Замена лежаја    

5 Замена напојног кабла    

6 Репарација пумпе    
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке добара - Набавка материјала са услугом електричних 
поправки и одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама, јавна 
набавка број : 10/17/ОП поднео независно, без договора са другим понуђачима 
ли заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, 
________________________________________,  
                          (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 
 
     
У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12,14/2015,68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за 
јавну набавку добара - Набавка материјала са услугом електричних поправки и 
одржавања опреме (електричних уређаја), по партијама, јавна набавка број : 
10/17/ОП  
 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 


