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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА  

Краљице Ане бб  

БЕОГРАД  

Број: 

Дана: 

Београд, Краљице Ане бб 

 

 

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 

и 14/2015), Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набавке:   

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку мале вредности - радне униформе по партијама , редни број 24-1.1.2 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације су у делу 4 Техничка спецификација и техничка 

документација по партијама, 6 Упутство понуђачима како да сачине понуду (поглавље 6.5 Уз 

Изјаву о испуњеностиуслова из члана 75. став 1. тачка 1-4. ЗЈН понуђач обавезно доставља) и 

делу 8 образац понуде: 

 

I - у поглављу 4 Техничка спецификација и техничка документација по партијама мења се и 

додаје текст  тако да гласи:  

 

4.1 ПАРТИЈА 1- униформе за конобаре, куваре и др. 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке. 

2. За ставке број 1,2,3,4,6,7,8 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи. 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије. 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они 

доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног 

органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи 

уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања 

тражених величина добара. 

 

4.2 ПАРТИЈА  2.-  медицинске униформе 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке 

2. За ставке број 1,2,3,4,5,6,7,8 и 12 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они 

доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног 

органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи 

уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања 

тражених величина добара. 

 

II - у поглављу 6 Упутство понуђачима како да сачине понуду (поглавље 6.5 Уз Изјаву о 

испуњеностиуслова из члана 75. став 1. тачка 1-4. ЗЈН понуђач обавезно доставља) мења се 

и додаје текст  тако да гласи:  

 

1) Образац понуде  по партијама (попуњен, потписан и оверен печатом); 

2) Модел уговора по партијама  (попуњен у складу са понудом, оверен печатом, 

потписан), 

3) Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен); 

4)  Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да је понуђач ималац 

права интелектуалне својине (потписана и оверена); 

5) Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу (потписана и оверена) по партијама; 

6) Споразум  сачињен  на  начин  одређен  чланом  81.  ЗЈН  (УКОЛИКО  НАСТУПА  

КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА), 

7) декларације за све ставке (поглавље 5 конкурсне документације),  

8) Узорке за добра наведене у техничкој спецификацији,  

9) Извештај о лабораторијском испитивању тканине од акредитоване лабораторије у 

земљи за тражена добра по партијама, 

10) Копије важећих сертификата о акредитацији за Акредитовану лабораторију издатих од 

стране Акредитационог тела Србије. 

Допунске напомене:  

 Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Безбедносно-информативну 

агенцију 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 и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ 

добара – радне униформе по партијама за потребе Безбедносно-информативне агенције, 

ЈНМВ 24-1.1.2". 

 Уколико је тражни документ за тачку 10) Копије важећих сертификата о 

акредитацији за Акредитовану лабораторију издатих од стране Акредитационог тела 

Србије, јавно доступан на интернет страници надлежног органа, понуђач не мора доставити 

уз понуду копију важећег сертификата, али је у обавези да у понуди наведе интернет 

страницу/е надлежног органа на којој је тражени документ јавно доступан.  Уколико уз 

понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног органа, Наручилац 

ће понуду одбити као неприхватљиву. 

 

III -oбрасцу  понуде ( образац 8) из конкурсне документације мења се и додаје текст тако 

да гласи:  

 

8.1 ПАРТИЈА  1.-  униформе за конобаре, куваре и др. 

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке. 

2. За ставке број 1,2,3,4,6,7,8 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи. 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије. 
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4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они 

доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног 

органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи 

уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања 

тражених величина добара. 

 

8.2 ПАРТИЈА  2.-  медицинске униформе 

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке 

2. За ставке број 1,2,3,4,5,6,7,8 и 12 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они 

доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног 

органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи 

уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања 

тражених величина добара. 

 

 

 

Прилог: измењен образац 4, 8   

 

 

 

 Члан Комисије за јавну набавку                                                                                                                                          

    Милан Ђаконовић 
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

4.1 ПАРТИЈА 1- униформе за конобаре, куваре и др. 

 

Редни 

број 
Опис 

Количина и 

јединица мере 

 

1. 

Радно одело, мушко, дводелно - цивилно 

(сако и панталоне),  

-сировински састав основног материјала 100% вуна 

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 

-боја: црна 

САКО 

-постављен 

-благо струкиран са равним реверима 

-једноредно копчање са три дугмета 

-на предњем делу два доња џепа са поклопцима у висини бокова и један 

горњи џеп са  лајсном на левом предњем делу у висини груди, 

-леђа са два шлица 

-рукави са шлицем и дугмићима 

ПАНТАЛОНЕ 

-коси џеп на предњим ногавицама, са сваке стране по једна фалтица 

-на десној задњој ногавици један џеп 

-постављене од струка до испод колена 

-ногавице без манжетни 

6 ком 

2. 

Радно одело, мушко, троделно - конобарско 

(сако, прслук и панталоне),  

-сировински састав основног материјала 100% вуна 

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 

-боја: црна 

САКО 

-постављен 

-благо струкиран са равним реверима 

-једноредно високо копчање 

-на предњем делу два доња џепа са поклопцима у висини бокова и један 

горњи џеп са лајсном на левом предњем делу у висини груди, 

-леђа са два шлица 

-рукави са шлицем и и дугмићима 

ПАНТАЛОНЕ 

-коси џеп на предњим ногавицамана, са сваке стране по једна фалтица  

-на десној задњој ногавици један џеп 

-постављене од струка до испод колена 

-ногавице су без манжетни 

ПРСЛУК 

-благо струкиран са високим копчањем без ревера 

-на предњем делу два доња џепа 

-постављен 

5 ком 
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3. 

Мушка кошуља  

-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-дуги рукав  

-класичног кроја 

-на левој страни један прсни џеп 

-класична крагна и манжетна кошуље подлепљена чвршћом 

међупоставом 

-рукави са два дугмета на манжетни 

-боја: бела 

17 ком 

4. 

Мушка кошуља  
-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-кратак рукав 

-класичног кроја 

-на левој страни један прсни џеп 

-класична крагна подлепљена мекшом међупоставом 

-дужина рукава до половине надлактице 

-боја: бела 

5 ком 

5. 

Мушке ципеле 

-плитке 

-елегантне 

-модерног кроја, на везивање 

-израђене од природне коже 

-постављене кожом 

11 пари 

6. 

Радно одело, женско, троделно - конобарско 

(сако, прслук, панталоне) 

-сировински састав основног материјала 100% вуна  

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 
-боја: црна 

САКО 

-благо струкиран, са реверима 

-на предњем делу два доња џепа 

-један горњи џеп са леве стране 

-постављен 

ПРСЛУК 

-благо струкиран са високим копчањем без ревера 

-на предњем делу два доња џепа 

-постављен  

ПАНТАЛОНЕ 

-са појасом 

-ногавице равног кроја, без џепова и без манжетни 

 

11 ком 

7. 

Женска кошуља  

-дуг рукав 

-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-благо струкирана 

-боја: бела 

11 ком 
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8. 

Женска кошуља  

-кратак рукав 
-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-благо струкирана 

-боја: бела 

11 ком 

9. 

Женске ципеле 

-елегантне  

-висина потпетице макс.5 cm 

-природна кожа 

-постављене кожом 

-боја: црна 

11 пари 

 

 

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке. 

2. За ставке број 1,2,3,4,6,7,8 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи. 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије. 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су 

они доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди 

наведе интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е 

надлежног органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се 

закључи уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради 

прецизирања тражених величина добара. 
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
 

4.2 ПАРТИЈА  2.-  медицинске униформе 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
Опис 

Количина и 

јединица мере 

1. 

Мантил мушки  

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  6 ком 

2. 

Мантил женски 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

12 ком  

3. 

Блуза мушка  

-на копчање 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

9 ком  

4. 

Блуза женска 

-на копчање 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

18 ком 

5. 

Панталоне мушке 

-са шлицем и учкуром 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  5 ком 

6. 

Панталоне женске 

-са учкуром 

-сировински састав 100% памук 

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  14 ком 

7. 

Панталоне мушке 

-сировински састав 100% памук 

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: тегет 

 3 ком 
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8. 

Блуза мушка 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-V изрез 

-боја: зелена 

  3 ком 

9. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: бела 

 12 пари 

10. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: тегет 

6 пари 

11. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: зелена 

6 пари 

12. 

Мајице памучне 

-округли изрез 

-сировински састав 100% памук  

-сингл ткање 

-маса мин.150 g/m² 

-боја: бела 

 24 ком 

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке 

2. За ставке број 1,2,3,4,5,6,7,8 и 12 потребно је доставити и Извештај о 

лабораторијском испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су 

они доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди 

наведе интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е 

надлежног органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се 

закључи уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради 

прецизирања тражених величина добара. 
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8 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
радне униформе по партијама  

ред. број 24-1.1.2 
 

8.1   ПАРТИЈА 1 – униформе за конобаре, куваре и др. 

 

П   О   Н   У   Д   А 

бр. ______________ од _______________ 
 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 

- Име особе за контакт: ______________________________________________________ 

- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 

- Телефон: ___________________________________________ 

- Телефакс: ___________________________________________ 

- Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________________________________ 

- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________________ 

 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (навести назив и седиште свих подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 
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5) Начин и рок плаћања: по извршеноj испоруци добара, а најкасније у року од 45 дана 

од дана пријема исправне фактуре.                                                              

 

6) Рок испоруке на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане бб.: 

_____________________(који не може бити дужи од 60 дана) од дана закључења уговора. 

 

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

 

Напомена понуђача:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Редни 

број 
Опис 

Количина 

и јединица 

мере 

Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

 

1. 

Радно одело, мушко, дводелно - цивилно 

(сако и панталоне),  

-сировински састав основног материјала 100% вуна 

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 

-боја: црна 

САКО 

-постављен 

-благо струкиран са равним реверима 

-једноредно копчање са три дугмета 

-на предњем делу два доња џепа са поклопцима у висини 

бокова и један горњи џеп са  лајсном на левом предњем 

делу у висини груди, 

-леђа са два шлица 

-рукави са шлицем и дугмићима 

ПАНТАЛОНЕ 

-коси џеп на предњим ногавицама, са сваке стране по 

једна фалтица 

-на десној задњој ногавици један џеп 

-постављене од струка до испод колена 

-ногавице без манжетни 

6 ком 

  

2. 

Радно одело, мушко, троделно - конобарско 

(сако, прслук и панталоне),  

-сировински састав основног материјала 100% вуна 

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 

-боја: црна 

САКО 

-постављен 

-благо струкиран са равним реверима 

-једноредно високо копчање 

-на предњем делу два доња џепа са поклопцима у висини 

бокова и један горњи џеп са лајсном на левом предњем 

делу у висини груди, 

-леђа са два шлица 

-рукави са шлицем и и дугмићима 

ПАНТАЛОНЕ 

-коси џеп на предњим ногавицамана, са сваке стране по 

једна фалтица  

-на десној задњој ногавици један џеп 

5 ком 
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-постављене од струка до испод колена 

-ногавице су без манжетни 

ПРСЛУК 

-благо струкиран са високим копчањем без ревера 

-на предњем делу два доња џепа 

-постављен 

3. 

Мушка кошуља  

-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-дуги рукав  

-класичног кроја 

-на левој страни један прсни џеп 

-класична крагна и манжетна кошуље подлепљена 

чвршћом међупоставом 

-рукави са два дугмета на манжетни 

-боја: бела 

17 ком 

  

4. 

Мушка кошуља  
-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-кратак рукав 

-класичног кроја 

-на левој страни један прсни џеп 

-класична крагна подлепљена мекшом међупоставом 

-дужина рукава до половине надлактице 

-боја: бела 

5 ком 

  

5. 

Мушке ципеле 

-плитке 

-елегантне 

-модерног кроја, на везивање 

-израђене од природне коже 

-постављене кожом 

11 пари 

  

6. 

Радно одело, женско, троделно - конобарско 

(сако, прслук, панталоне) 

-сировински састав основног материјала 100% вуна  

-маса мин.210 g/m² 

-сировински састав поставе 100% вискоза 
-боја: црна 

САКО 

-благо струкиран, са реверима 

-на предњем делу два доња џепа 

-један горњи џеп са леве стране 

-постављен 

ПРСЛУК 

-благо струкиран са високим копчањем без ревера 

-на предњем делу два доња џепа 

-постављен  

ПАНТАЛОНЕ 

-са појасом 

-ногавице равног кроја, без џепова и без манжетни 

 

11 ком 

  

7. 

Женска кошуља  

-дуг рукав 

-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-благо струкирана 

-боја: бела 

11 ком 
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8. 

Женска кошуља  

-кратак рукав 
-сировински састав 100% памук 

-маса мин.125 g/m² 

-благо струкирана 

-боја: бела 

11 ком 

  

9. 

Женске ципеле 

-елегантне  

-висина потпетице макс.5 cm 

-природна кожа 

-постављене кожом 

-боја: црна 

11 пари 

  

                                                                                     

                                                                                   УКУПНА ВРЕДНОСТ  = 

                                                                                                     ПДВ ____ % =  

                                                           УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом = 

  

 

 

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке. 

2. За ставке број 1,2,3,4,6,7,8 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи. 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије. 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они 

доступни на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе 

интернет страницу/е надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Уколико уз понуду, понуђач не достави и не наведе интернет страницу/е надлежног 

органа, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи 

уговор у обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања 

тражених величина добара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 1 

за партију 1. униформе за конобаре, куваре и др. 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 
 
 

Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 

Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен 

у Агенцији за привредне 

регистре који мож потписати 

уговор 

 

 
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице 

може потписати уговор. 
 

 
 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 2 

за партију 1. униформе за конобаре, куваре и др 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(КАДА НАСТУПА  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 

 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

*Заступник понуђача наведен 

у Агенцији за привредне 

регистре који може  

потписати уговор 

 

 
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице 

може потписати уговор. 
 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе 
потписати уговор. 

 
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 

 
 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ПРИЛОГ 3 

за партију 1. униформе за конобаре, куваре и др 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име подизвођача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број подизвођача: (ПИБ): 

 

 
Матични број подизвођача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће поверити овом подизвођачу, 
не већи од 50%: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити преко овог подизвођача: 

 

 

 
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и достљава свим 
подизвођачима.  

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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8 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
радне униформе по партијама  

ред. број 24-1.1.2 
 

 

8.2   ПАРТИЈА 2 – медицинске униформе 

П   О   Н   У   Д   А 

бр. ______________ од _______________ 
 

1) Општи подаци о понуђачу: 

         -Назив понуђача: ________________________________________________________________ 

- Адреса и седиште понуђача: ____________________________________________________ 

-Матични број понуђача: ________________________________________________________ 

- Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 

- Име особе за контакт: ______________________________________________________ 

- Електронска адреса понуђача (e-mail): ___________________________________________ 

- Телефон: ___________________________________________ 

- Телефакс: ___________________________________________ 

- Број рачуна понуђача и назив банке: ___________________________________________ 

- Лице овлашћено за потписивање уговора_________________________________________ 

2) Понуду дајем: 

- заокружити и податке уписати за а), б) или в)  

а) самостално 

б) као заједничку понуду: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________________ 

 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

в) са подизвођачем: 

1. 

_______________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________ 

 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

3) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима без ПДВ-а: 

______________________________________________________________________________ 

4) Укупна цена на паритету fco магацин Наручиоца у Београду у ул. Краљице Ане бб, 

исказана у динарима са ПДВ-ом: 

______________________________________________________________________________ 
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5) Начин и рок плаћања: по извршеноj испоруци добара, а најкасније у року од 45 дана 

од дана пријема исправне фактуре.                                                              
6) Рок и место испоруке (који не може бити дужи од 60 дана): _____________ дана од 

дана закључења уговора на паритету фцо магацин Наручиоца у Београду, Краљице Ане 

бб. 

7) Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 

Напомена понуђача:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Редни 

број 
Опис 

Количина 

и јединица 

мере 

Јединична 

цена у 

динарима  

без ПДВ-а 

Укупна цена  

у динарима  

без ПДВ-а 

1. 

Мантил мушки  

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  6 ком 

 

 

 

 

2. 

Мантил женски 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

12 ком  

  

3. 

Блуза мушка  

-на копчање 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

9 ком  

  

4. 

Блуза женска 

-на копчање 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

18 ком   

5. 

Панталоне мушке 

-са шлицем и учкуром 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  5 ком   

6. 

Панталоне женске 

-са учкуром 

-сировински састав 100% памук 

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: бела 

  14 ком   

7. 

Панталоне мушке 

-сировински састав 100% памук 

-кепер ткање 

-маса мин.200 g/m² 

-боја: тегет 

 3 ком   

8. 

Блуза мушка 

-сировински састав 100% памук  

-кепер ткање 

  3 ком   
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-маса мин.200 g/m² 

-V изрез 

-боја: зелена 

9. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, 

перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: бела 

 12 пари   

10. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, 

перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: тегет 

6 пари   

11. 

Кломпе 

-анатомске 

-сировински састав лица - природна кожа, 

перфорирана 

-сировински састав табанице - природна кожа 

-састав ђона - 100% полиуретан 

-боја: зелена 

6 пари   

12. 

Мајице памучне 

-округли изрез 

-сировински састав 100% памук  

-сингл ткање 

-маса мин.150 g/m² 

-боја: бела 

 24 ком   

                                                                         

УКУПНА ВРЕДНОСТ = 

                                                                                         ПДВ ____ % =  

                                               УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом = 
  

 

1. Обавезно доставити узорке и декларације за све ставке 

2. За ставке број 1,2,3,4,5,6,7,8 и 12 потребно је доставити и Извештај о лабораторијском 

испитивању тканине од акредитоване лабораторије у земљи 

3. За акредитовану лабораторију потребно је доставити копије важећих сертификата о 

акредитацији издатих од стране Акредитационог тела Србије 

4. Понуђач није у обавези да достави важеће сертификате о акредитацији уколико су они доступни 

на интернет страници надлежног органа, али је у обавези да у понуди наведе интернет страницу/е 

надлежног органа на којој су тражени подаци јавно доступни. Уколико уз понуду, понуђач не 

достави и не наведе интернет страницу/е надлежног органа, Наручилац ће понуду одбити као 

неприхватљиву   

5. Величине ће бити прецизиране по потписивању уговора и понуђач са којим се закључи уговор у 

обавези је да пре испоруке добара достави палету величина ради прецизирања тражених величина 

добара.                                                                     

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 

 



Страна 19 од 21 

ПРИЛОГ 1 

за партију 2. медицинске униформе 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 
 
 

Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 

Број рачуна: 

 

Заступник понуђача наведен 

у Агенцији за привредне 

регистре који може 

потписати уговор 

 

 
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице 

може потписати уговор. 

 
 

 

 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 



Страна 20 од 21 

ПРИЛОГ 2 

за партију 2. медицинске униформе 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(КАДА НАСТУПА  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) 

 

 
Пословно име понуђача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
Електронска адреса (e-mail): 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Број рачуна: 

 

*Заступник понуђача наведен 

у Агенцији за привредне 

регистре који може  

потписати уговор 

 

 
Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се 

овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице 

може потписати уговор. 
 

*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе 
потписати уговор. 

 
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно. 

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 



Страна 21 од 21 

ПРИЛОГ 3 

за партију 2. медицинске униформе 

 

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ) 

 

 
Пословно име подизвођача: 

 

 
Адреса седишта: 

 

 
Лице за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број подизвођача: (ПИБ): 

 

 
Матични број подизвођача: 

 

 
Број рачуна: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
коју ће поверити овом подизвођачу, 
не већи од 50%: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити преко овог подизвођача: 

 

 
 

 
 
 
Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и достљава свим 
подизвођачима.  

 

 

Датум 

МП 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

 


